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การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ  
“BWF World Tour 2020” 3 รายการ 

YONEX Thailand Open 2020 
12 - 17 มกราคม 2564 

TOYOTA Thailand Open 2020 
19 - 24 มกราคม 2564 

HSBC BWF World Tour Finals 2020 
27 - 31 มกราคม 2564 

ณ อิมแพค อารีน่า เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุร ี
 
๑. ความเป็นมา 
 ปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
เป็นการกลับมาที่คล้ายกับไข้หวัดสเปนเมื่อร้อยปีก่อน ผลกระทบแผ่ขยายไปทั่วโลกทำให้วิถีชีวิต
ของผู้คนต้องเปลี่ยนเป็น New Normal อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของผู้คน
จำนวนมากไม่สามารถกระทำได้ การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก การแข่งขันกีฬานานาชาติ
ทุกประเภทต้องหยุดลง กีฬาแบดมินตันได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องยุติ
การดำเนินการลง (Shut Down) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
ของคนไทยทั้งประเทศ 
 เมื ่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย สามารถควบคุมในเกณฑ์ที ่ยอมรับได้  
กีฬาฟุตบอลอาชีพในยุโรปจึงกลับมาแข่งขันได้ภายใต้มาตรการเข้มงวดเช่นเดียวกับการแข่งขัน
บาสเกตบอลอาชีพในสหรัฐอเมริกา ทำให้สหพันธ์แบดมินตันโลก (Badminton World Federation 
: BWF) ได้พิจารณาให้มีการเริ่มต้นใหม่ (Re - Start) ในการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ 
โดยจัดในรูปแบบรวมหลายรายการให้เป็นการแข่งขันในสถานที่เดียวหรือสถานที่ใกล้เคียงกัน  
เพื่อลดภาระเรื่องการเดินทางและการกักตัวตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และมีมติให้จัดเป็นกลุ่มยุโรปและกลุ่มเอเชีย ที่ใช้ชื่อเรียกว่า 
European Leg (in Denmark) และ Asian Leg (Impact Arena, Thailand) โดยการจัดการแข่งขัน
แบดมินตันแบบ Bubble ได้กำหนดจัดครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้มีการแข่งขันแบดมินตัน 
3 รายการ คือ TOTAL BWF Thomas Uber Cup Finals 2020, DANISA Denmark Open I - 
Odense - 13 - 18 October 2020 และ VICTOR Denmark Masters - Odense - 20 - 25 
October 2020 แต่สามารถจัดได้เพียงรายการเดียว คือ DANISA Denmark Open I - Odense - 
13 - 18 October 2020 ส่วนอีกสองรายการนั้น จำเป็นต้องยกเลิก เนื่องจากมีนักกีฬาถอนตัว
จำนวนมาก ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยสาเหตุสำคัญของการตัดสินใจถอนตัวของนักกีฬา คือ 
ความไม่แน่ใจในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
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 สำหรับรายการแข่งขันในกลุ่มเอเชีย Asian Leg ที่เป็นการแข่งขันในทวีปเอเชียเพื่อให้
เกิดความสมดุลนั้น สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านมาตรฐาน 
การจัดการแข่งขันและด้านสาธารณสุข จึงมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งกำหนดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ คือ 
YONEX Thailand Open, Super 1000, 12-17 January 2021, TOYOTA Thailand Open, 
Super 1000, 19-24 January 2021 แ ล ะ  HSBC BWF World Tour Finals 2020, 27-31 
January 2021 โดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้เสนอให้เป็นการจัดการแข่งขัน 
ในรูปแบบสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine 
: OQ) ซึ่งในคราวการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีมติ
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ประกอบกับ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รับทราบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอ สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
(ศบค.) ครั้งที่ 12 /2563 สำหรับการจัดการแข่งแบดมินตันระดับนานาชาติ ๓ รายการ ครั้งนี้  
จะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหลากหลายประการ ดังนี้ 

๑. สามารถขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นระดับโลก ทางด้านศักยภาพ
สาธารณสุขของประเทศไทย ด้วยมาตรการเข้มงวด เคร่งครัด ไม่มีข้อยกเว้น การจัดการแข่งขันกีฬา
และการบริหารจัดการตามมาตรฐาน BWF ที่ประเทศไทยได้พิสูจน์ศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ได้รับ
ความชื่นชมจากทั่วโลก  

๒. สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยมีการถ่ายทอดสดแพร่ภาพไปทั่วโลก 
มีผู้ชม 800 - 1,000 ล้านครัวเรือน  

๓. สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยที่รายการแข่งขันระดับนานาชาติ  
3 รายการเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นมิติทางสังคมจิตวิทยาที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ 

๔. สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเกิดการตื่นตัว มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อก้าวขึ้นเป็น
นักกีฬาแบดมินตันระดับโลก 

๕. เป็นการสนับสนุน BWF ให้สามารถเริ่มต้น (Restart) การแข่งขันแบดมินตันระดับ
นานาชาติ 3 รายการสำคัญ 

๖. สร้างเวทีการแข่งขัน ให้นักกีฬาแบดมินตันไทยได้พัฒนาศักยภาพในระดับสูงสุดของโลก 
๗. เป็นต้นแบบของการเริ ่มต้น (Restart) การแข่งขันกีฬาระดับโลกที่จะทำให้เกิด 

การจัดการแข่งขันระดับโลกของประเภทกีฬาอื ่น  ๆ ตามมา สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว 
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 ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ มีหนังสือถึงขอความอนุเคราะห์ให้
กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาประสานกรมควบคุมโรคตรวจสอบการจัดตั ้งและดำเนินการ
สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) 
ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค และ
โรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็คเมืองทองธานี โดยมีโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ คือ โรงพยาบาลธนบุรี 
บำรุงเมือง เพื่อให้การจัดการแข่งขันทั้งสามรายการข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน  
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบกับคณะรัฐมนตรี  
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รับทราบตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เสนอ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563 
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ในมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ  
การแข่งขันระดับนานาชาติ BWF World Tour ระหว่างวันที่ 12 - 31 มกราคม 2564 สมาคม
แบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการ
ขออนุมัติการจัดการแข่งขันการแข่งขันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 ภายใต้มาตรการ
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด จาก ศบค. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กก 0211/6196 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2563 ถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กรมควบคุมโรค
ตรวจสอบการจัดตั้งและดำเนินการสำหรับสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด รูปแบบเฉพาะองค์กร 
(Organizational Quarantine : OQ) ณ อิมแพค็ อารีน่า เมืองทองธานี อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 
โรงแรมโนโวเทล อิมแพ็ค และโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และกรมควบคุมโรค 
ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๔๐๓.๙/๗๖๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ อนุญาตให้กระทรวง
การท่องเที ่ยวและกีฬาจัดตั ้งสถานที ่กักกันซึ ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร 
(Organizational Quarantine : OQ) โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผู้ที่ถูกกักกันแก่กรมควบคุมโรคตามที่กำหนด 
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๒. การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี กระทรวง 
การต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพอากาศ โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ 
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 
สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี กองบัญชาการตำรวจ
ท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งสถานที่กักกันซึ่ง 
ทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ระหว่างวันที่ 
4 - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโควิด - 19 ทุกขั้นตอนมีแนวปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกจุดให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การรับนักกีฬาจากสนามบินถึง
โรงแรมที่พัก รวมถึงสนามซ้อมและสนามจัดการแข่งขัน 
  การจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 ครั้งนี้ ได้มี
การเตรียมความพร้อมความร่วมมือในการจัดการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ จาก 2๑ ประเทศ โดยสามารถสรุปจำนวนผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการกำหนดรูปแบบเฉพาะองค์กร ระหว่างวันที่ 4 - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
๘๕๔ คน จำแนกได้ดังนี้ 

• นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก ๒๑ ประเทศ จำนวน ๓๓๐ คน 
๑)  นักกีฬา ๒๕๗ คน 
๒)  เจ้าหน้าที่ ๗๓ คน 
 - BWF ๖๑ คน 
 - Yonex ๑๑ คน 
 - Batminton Asia ๑ คน 

• นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชาวไทย จำนวน ๕๒๔ คน 
๑)  นักกีฬา ๔๒ คน 
๒) เจ้าหน้าที่ ๔๘๒ คน 

  ในการดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 
ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรค โดยเป็นสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบ
เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) จะเน้นความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกขั้นตอน 
เริ่มตั้งแต่การรับนักกีฬาจากสนามบินถึงโรงแรมที่พักมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่วันแรก
เมื่อถึงที่พัก และตรวจทุก ๆ 3 วัน รวมตรวจ 8 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน แนวปฏิบัติ 
ในการเข้าพัก การรับประทานอาหารกล่องในห้องพักในช่วง 14 วันแรก การจัดการขยะ การซักเสื้อผ้า 
การทำความสะอาดที่พัก/ห้องน้ำ แนวปฏิบัติในการเดินทางจากโรงแรมโนโวเทล โดยใช้รถบัส/รถตู้  
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แยกประเทศ ไปอาคาร Hall 5 และอิมแพคอารีน่า เพื่อฝึกซ้อมและแข่งขัน การทำความสะอาด
อุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬา สนามแข่งขัน ฯลฯ ทุกการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่จะมี Application ติดตามตัว และมีกล้องวงจรปิด ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงแรม สนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ห้องฟิตเนส รวมทั้งจุดที่เป็นประตูเข้าออก 
จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำกับควบคุม ไม่ให้มีการเข้า - ออกโดยเด็ดขาด มีระบบการติดต่อสื่อสารและ
ระบบรายงานระหว่างในและนอก Bubble Area ประจำทุกวันตลอด 24 ช ั ่วโมง มีศ ูนย์ 
Command Center ภายนอก Bubble Area ที่พร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
 
 ๒.๑ แนวทางการปฏิบัติ (SOP) และมาตรการในการดำเนินการระหว่างกักกัน 
   ๑) ด้านการเดินทาง 
    ๑.๑) การเดินทางเข้าที่พัก ตั้งแต่นักกีฬาออกจากเครื่องบิน มอบ badge "OQ"  
ให้แต่ละคนคล้องคอ เพ่ือเป็นจุดสังเกตเห็นได้ คัดกรอง วัดอุณหภูมิ จัดพื้นที่เฉพาะสำหรับนักกีฬา
ที่จุดรับกระเป๋าและจุดออกจากสนามบิน โดยกำกับให้ออกทีละ 6 คน นักกีฬาเข็น Cart บรรทุก
กระเป๋าออกจากจุดรวมพลภายในสนามบิน โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ไปที่จุด
จอดรถบัสหรือรถตู้โดยมีรถตำรวจนำหน้ารถบัสแบบ 1 ต่อ 1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
เดินทางไปยังโรงแรม โดยในระหว่างการเดินทาง จะมีการฉายวีดิโอ Welcome to Thailand  
ให้รับทราบข้อมูล การจัดการแข่งขันแบบ New Normal และขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจหาเชื้อ 
การเข้าพัก การรับประทานอาหาร การเดินทาง การฝึกซ้อม และการแข่งขัน รวมถึงสิ่งที่ทำได้และ
ทำไม่ได้ (Do&Don’t) 
    ๑.๒) การเดินทางไปฝึกซ้อมและแข่งขัน นักกีฬาแจ้งความประสงค์ในการเดินทาง
ไปสนามฝึกซ้อม/แข่งขันทางอีเมล์ เพื่อจัดเตรียมการด้านการเดินทาง มีการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
กำกับการใช้ลิฟต์ และแจ้งเวลาในการออกจากห้องพัก โดยบริหารเวลาไม่ให้เกิดการแออัดบริเวณ 
lobby และนำขึ ้นรถ/ลงรถ เพื ่อเตรียมจอดรอหน้าที ่พักก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที และ
เตรียมการในการรับกลับที่พัก โดยทีมรปภ./สภ.ปากเกร็ด เพ่ือกำกับตลอดเส้นทาง ไม่ให้มีการหลุด
ออกนอกเส้นทาง หัวหน้า Liaison officer เป็นผู้กำกับให้เข้าพื้นที่แข่งขันตามที่ลงทะเบียนไว้  
โดยแต่งกายด้วยชุด CPE เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยเนื่องจากต้องกำกับหลายกลุ่ม/ประเทศ เข้าจุด
คัดกรอง (สวม Mask /วัดอุณหภูมิ) ทีม Liaison officer เป็นผู้กำกับให้เข้าพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้ 
เมื ่อเสร็จสิ ้นการฝึกซ้อม/แข่งขันทยอยออกจากพื ้นที ่ โดยมีเจ้าหน้าที ่ นำสู ่จุดให้สัมภาษณ์  
การตรวจสารกระตุ้น และส่งเข้าจุดขึ้นรถบัสที่จอดเตรียมพร้อมอยู่แล้ว นักกีฬาที่ไม้แบดชำรุด  
ให้นำถุงที่บรรจุ และบันทึกชื่อ/ประเทศ หมายเลขห้องพัก ฯลฯ เรียบร้อย ไปวาง ณ จุดรับอุปกรณ์
ชำรุดต้องการส่งซ่อม รถบัสนำกลับ จัดคนลงจากรถ ชุดละ 6 คน เพื่อเดินเข้าลิฟต์ กลับห้องพั ก 
เจ้าหน้าที่โรงแรม 1 คน ประจำหน้าลิฟต์ กำกับไม่ให้นักกีฬารวมกลุ่มกัน 
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   ๒) ด้านการดำรงชีวิตประจำวันของนักกีฬาและทีมงาน 
    2.1) ที่พักและลักษณะของที่พัก จะแยกกลุ่มห้องพัก ความเสี่ยงสูง พักชั้นล่าง คือ  
ชั้น 3 4 และ 5 เพื่อลดการใช้ลิฟต์ ความเสี่ยงต่ำ พักชั้นที่สูงขึ้น ปูเสื่อน้ำมันบริเวณทางเดินและ 
ในห้องพักที่เป็นพรม กำหนดการจัดที่พักแบบ 1 ท่านต่อ 1 ห้อง (กรณีพัก 2 คนต้องเซ็นยินยอม
กรณีพบผู้ป่วย) 
    2.2) แนวทางการจัดการด้านอาหารและน้ำ/สถานที่ประกอบอาหาร โดยจัด
อาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น ตลอด 14 วันของการกักกัน 
ไม่อนุญาตให้ส่ังอาหารจากภายนอก 
    2.3) ห้องน้ำ และพื้นที่อาบน้ำ ในบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรมมีห้องน้ำส่วนรวม 
หญิง ชาย และคนพิการอย่างละ 1 ห้อง โดยที่แม่บ้านจะเข้าไปทำความสะอาด ทุก 1 ชั่วโมง โดย
แต่งกายด้วยชุดป้องกัน นักกีฬาและคณะต้องอาบน้ำในห้องพักส่วนตัวเท่านั้น 
    2.4) การทำความสะอาดพื ้นที ่ที ่เก ี ่ยวข้อง การจัดการอนามัยสิ ่งแวดล้อม  
การจัดการขยะ โดยโรงแรมทำความสะอาดห้องพัก เริ ่มจากวันที่ 3 และทุก ๆ 3 วัน พื้นที่
สาธารณะที่ใช้ร่วมกันทุก 2 ชั่วโมงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดการพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่เข้าออก โดย
มีการวัดอุณหภูมิ ติดสัญลักษณ์ผ่าน และรักษาระยะห่างผู้เข้าออกอาคารสแกนผ่านระบบ QR 
ตามที่กำหนดไว้ และการจัดการขยะ โดยเก็บขยะทุกวัน วันละ 1 รอบ โดยมีรถแยกขยะปกติและ
ขยะติดเชื้อ จัดเก็บขยะและนำขยะออกจากอาคารตามช่องทางขนย้ายตามที่กำหนด ไปพักไว้ที่  
ตู้คอนเทนเนอร์ และบริษัทกรุงเทพธนาคมรับไปกำจัดทุกวัน 
   ๓) ด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 
    3.1) การจัดตารางการฝึกซ้อม 
    3.2) การใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยในการเข้าร่วมในการฝึกซ้อม 
    3.3) การทำความสะอาดทุกพื้นที่ที่มีการใช้งาน 
    3.4) การจัดการกรณีมีการบาดเจ็บหรือการป่วยในบริเวณสนามฝึกซ้อมและแข่งขัน 
    3.5) การให้บริการแร็คเก็ตชำรุด ถ้าต้องมีเจ้าหน้าที ่เข้ามาเพิ ่ม ให้ระบุถึง 
การแต่งตัวหรือการป้องกันตนเองอื่น ๆ 
    3.6) การกำหนดพื้นที่ฝึกซ้อมและพื้นที่พักระหว่างการฝึกซ้อม รวมถึงการกำหนด
จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ และการกำหนดเส้นทางในการเดิน 
    3.7) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการการฝึกซ้อม 
    3.8) มาตรการอื ่น ๆ ที ่เป็นรายละเอียดในการป้องกันการสัมผัสกัน เช่น  
การจัดการลูกขนไก่ ฯลฯ 
    3.9) การจัดตั้งศูนย์ Command Center ภายนอก Bubble และ Command Room 
ภายใน Bubble 
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   ๔) ด้านการแพทย์และการดูแลโรคระบาด การทดสอบและตรวจหาเชื ้อนักกีฬา  
ผู้ตัดสิน และพนักงานของสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ บริเวณลานจอดรถชั้นล๊อบบี้ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บริเวณทางเดินบนชั้นที่พักเพื่อติดตามอาการ 
   ๕) ด้านการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในการแข่งขันและ
ป้องกันการระบาดมายังชุมชนโดยรอบ ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค 
 
 ๒.๒ หลักการและกลไกการบริหารจัดการ การแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ สถานที่กักกัน 
ซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) 
   ๑) เข้าราชอาณาจักรตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด และภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
   ๒) ยึดแนวทางกักกัน 14 วัน ตามแนวทางที่กำหนด แต่ให้ทำกิจกรรมได้ โดยไม่ให้  
มีการสัมผัสตัวกันทั้งกลุ่มประเทศเดียวกันและระหว่างประเทศ 
   ๓) เน้นมาตรการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และ
ตรวจหาเช้ือ 
   ๔) ในช่วงแข่งขันให้มีการเซ็นยินยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันไม่ได้สวม
หน้ากากอนามัย เมื่อมีการติดเช้ือคู่แข่งขันจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 
   ๕) มีการตรวจหาเช้ือ ตามข้อตกลงของสหพันธ์แบดมินตันโลก และกรมควบคุมโรค 
   ๖) กลุ่มผู้ติดเช้ือจะไม่ได้เข้าแข่งขันจนกว่าจะรักษาครบตามแนวทางของประเทศไทย 
   ๗) กลุ ่มผู ้ส ัมผัสเสี ่ยงสูงให้ซ ้อมได้ ในประเทศ หรือกลุ ่มประเทศเดียวกัน และ 
สามารถแข่งได้ถ้าผลตรวจไม่พบเชื้อ 
   ๘) กลไกการบริหารจัดการ 
       - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมแบดมินตันฯ ขออนุมัติสถานที่กักกัน
ซึ ่งทางราชการกำหนด  ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) จาก 
กรมควบคุมโรค 
    - กรมควบคุมโรค โดยความร่วมมือจากกรมแพทย์ทหารอากาศ กำกับควบคุม 
การดำเนินการใน Organizational Quarantine : OQ มีคณะทำงานวินิจฉัยและสอบสวนโรค 
ช่วยในการตัดสินเมื่อพบผู้ติดเช้ือ 
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 ๒.๓ การตรวจหาเชื้อและผลการตรวจตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการแข่งขัน
แบดมินตันสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational 
Quarantine : OQ) 
   นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ใน Bubble Area มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ตั้งแต่วันแรกเมื่อถึงที่พัก และตรวจทุก ๆ 3 วัน รวมตรวจ 8 ครั้ง  มีผลการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 
5,276 ครั้ง 

วันที่ .... 
ม.ค. 64 

จำนวน
ตรวจ 

พบติดเชื้อ
ทั้งหมด 

ติดเชื้อรายใหม่ 
เคยมีประวัติ
ติดเชื้อมา

ก่อน 
หมายเหต ุ

3 97 0 0 0  

4 724 0 0 0  

7 506 0 0 0  

11 826 4 1 3 
สุ่มตรวจย้อนหลัง

พบเชื้อ 
วันที่ 7 ม.ค. 64 

12 46 3 2 1 
ตรวจผู้สัมผัสจาก 

11 ม.ค. 64 

15 529 2 0 2 
ปรับสถานที่ส่ง

ตรวจ 

18 844 1 1 0 
สุ่มตรวจย้อนหลัง

พบเชื้อ 
วันที่ 7 ม.ค. 64 

22 447 0 0 0  

25 652 0 0 0  

30 605 0 0 0  

รวม 5,276 10 4 6  

 ทั้งนี้ การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการแข่งขันแบดมินตันนานาชาติ 
จำนวน 10 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



 

หน้า | 9  

 การถอดบทเรยีนการจัดการแข่งขนัแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 

๑) ผู้ติดเช้ือรายใหม่ (เข้ารักษาในโรงพยาบาล) จำนวน 4 ราย  

ลำดับ เพศ สัญชาต ิ ประเภทบุคลากร 
1 ชาย อียิปต์ นักกีฬา 
2 หญิง ไทเป (ทีมเยอรมัน) โค้ช 
3 ชาย ฝร่ังเศส โค้ช  (FITNESS COACH) 
4 ชาย อินเดีย นักกีฬา 

 หมายเหตุ : ผู ้ส ัมผัสเสี ่ยงสูง (อ ีย ิปต์ ต ุรกี (ซ ้อมกับอีย ิปต์) เยอรมัน ฝรั ่งเศส 
สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ (ซ้อมกับนักกีฬาเยอรมัน) อินเดีย) ผลการตรวจไม่พบเช้ือ 
 

๒) ผู้ติดเช้ือที่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน (สามารถแข่งขันได้) จำนวน 6 ราย 

ลำดับ เพศ สัญชาต ิ ประเภทบุคลากร 
1 ชาย เยอรมัน นักกีฬา 
2 ชาย อินเดีย นักกีฬา 
3 หญิง อินเดีย นักกีฬา 
4 ชาย ตุรกี โค้ช 
5 หญิง อินโดนีเซีย นักกีฬา 
6 ชาย อินโดนีเซีย นักกีฬา 

 สรุปการกำกับการป้องกันและควบคุมโรคถึงแม้พบผู้ติดเชื้อ แต่ไม่มีการแพร่กระจาย  
ไปในกลุ่มผู้สัมผัส และสามารถควบคุมการแพร่กระจายโรคได้ 
 1) มาตรการป้องกันส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และเว้นระยะห่าง 
        - ช่วงแรกมีการละเลย ได้มีการย้ำเตือน ตั้งทำป้ายแสดงและประกาศก่อนเข้าอาคาร 
       - ดำเนินการได้ดีขึ้นจนเกิดความเคยชิน 
 2) มาตรการจัดการและดูแลสถานที่ การจัดเส้นทางเดิน การจัดจุดล้างมือ (เจลแอลกอฮอล์) 
ทำความสะอาด 
        - มีการเตรียมการตามการขึ้นทะเบียน (Organizational Quarantine : OQ) 
       - มีการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ระหว่างการจัดแข่งขันเพ่ือให้เอ้ือต่อการแข่งขันและ
การควบคุมโรค 
       - ดำเนินการได้เรียบร้อย สามารถปรับปรุงตามสถานการณ์ได้เหมาะสม 
 3) มาตรการการตรวจหาเชื ้อและควบคุมโรค กำหนดการตรวจหาเชื ้อ การกำหนด
มาตรการสำหรับผู้ติดเช้ือและผู้สัมผัสใกล้ชิด 
        - ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ปรับเพิ่มการตรวจทุกคนหลังพบผู้ป่วยสี่ราย 
       - สามารถควบคุมโรคหลังพบผู้ติดเช้ือได้ 
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 ๒.๔ กิจกรรมและการดำเนินงานใน Organizational Quarantine : OQ 
  ๑) การประช ุม CONFERENCE ร ่วมก ับหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง (นอก BUBBLE)  
ประชุมทีมเตรียมดำเนินการ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโควิด - 19 และ ประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง (ใน BUBBLE) 
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 ๒) การคัดกรองอุณหภูมิ และการกดเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพื้นที่ที่จุดคัดกรอง 
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๓) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ตรวจสอบพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕) การเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
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 6) การเดินของนักกีฬาภายในสนามซ้อม/การเดินขึ้นรถของนักกีฬา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | 14  

 การถอดบทเรยีนการจัดการแข่งขนัแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 

 ๗) การทำความสะอาดของพนักงานทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ 
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 ๘) ที่พักแบบ New Normal 
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 ๙) สนามฝึกซ้อมแบบ New Normal 
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 ๑๐) สนามแข่งขันแบบ New Normal 
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 ๑๑) การมอบรางวัลแบบ New Normal 
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 ๑๒) การตรวจหาเช้ือแบบ Swab Test 
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 ๑๓) การปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่เข้ามาใน Bubble ในภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 
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 ๑๔) การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 
  ๑๔.๑) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
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  ๑๔.๒) การปฏิบัติงานของสารวัตรทหารอากาศ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๕) Command Center และ Command in Bubble  
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3. การถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 
  การถอดบทเรียนการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020  
มีกระบวนการจัดทำตั้งแต่เริ่มการแข่งขันแบดมินตัน ซึ่งเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ Command Center ที่อยู่ภายนอกบริเวณสถานที่กักกันซึ่งทางราชการ
กำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) ซึ่งมีภาคส่วนที่ร่วมกัน
กำกับควบคุม คือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1/สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด
นนทบุรี/สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี/สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด การกีฬา 
แห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในส่วนของ 
Command in Bubble ที่ประกอบด้วย Command Room 3 ห้อง จาก 3 สถานที ่ที ่เกี ่ยวข้อง
ภายในบริเวณกักกัน คือ Command Room Novotel, Command Room Ibis และ Command 
Room Impact รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณกักกัน ผ่านการประชุม
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เป็นประจำทุกวันตลอดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4 - 30 มกราคม 2564 
เพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่พบ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการกำกับ ควบคุม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งทุกภาคส่วนอยู่ในคณะอนุกรรมการดำเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบ
เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) สำหรับการจัดการแข่งข ันแบดมินตันระดับ
นานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 
และรายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ท ี ่แต ่งต ั ้งตามคำสั ่งคณะกรรมการจัด 
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand Open 2020 รายการ 
TOYOTA Thailand Open 2020 รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 ที่ 932/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational 
Quarantine) สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ รายการ YONEX Thailand 
Open 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และรายการ HSBC BWF World Tour 
Finals 2020  ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางการดำเนินการสถานที่กักกัน รวมทั้ง
กำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) โดยมีการจัดการประชุมเพื่อกำกับตดิตาม 
การแก้ไขปัญหา พร้อมการถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF 
World Tour 2020” ดังนี้ 
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   3.1 การประชุมประจำวันสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational 
Quarantine) สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 2020 
     ในทุกเช้าตลอดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 30 มกราคม 2564 จะมี 
การประชุมเพื ่อสรุปประเด็นปัญหาที ่เจอในแต่ละวัน เพื ่อร่วมกันเสนอแนะและพิจารณา  
แนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมทั้ง แจ้งในเรื่องที่จะดำเนินการในแต่ละวันหลังจากการประชุม เพื่อเป็น
การกำกับ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

    1) เร่ืองเพื่อทราบ ที่ต้องแจ้งให้ผูป้ฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหมด รับทราบ
ข้อมูลและเกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ปฏิบัติตรงกัน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน อาทิ 
     1.1 รายงานข้อมูลทั่วไป การดำเนินงานของสถานที่กักกันฯ และ
จำนวนผู้เข้าร่วมในการจัดการแข่งขัน (โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬา
แบดมินตันแห่งประเทศไทย) 
     - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
     - รายงานสรุปข้อมูลจำนวนนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เข้าร่วม 
การแข่งขันแบดมินตันฯ ในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
จำแนกรายประเทศ 
     - รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของไทย 
ในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (ใน Bubble) จำแนกตามหน่วยงาน 
     - แผนผังการดำเนินงานภายใน Command in Bubble  
     - แนวปฏิบัติการให้บริการรับ-ส่งอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของต่าง ๆ  
ในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
     - ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อการรับ-ส่งอุปกรณ์กีฬา
และสิ่งของต่าง ๆ ในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
     - แนวปฏิบัติการขออนุญาตบุคคลภายนอกเข้าในสถานที่กักกัน
รูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) เพ่ือปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 
     - แนวปฏิบัติการการออกจากสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร 
     - ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตให้
บุคคลภายนอกเขา้ในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร เพ่ือปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 
     - รายงานสรุปข้อมูลจำนวนผู ้ขอออกจากสถานที ่กักกันรูปแบบ
เฉพาะองค์กร 
     - การบริหารจัดการการเดินทางกลับของนักกีฬาต่างชาติ 
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     - สร ุปค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในสถานท ี ่ ก ั กก ันร ูปแบบเฉพาะองค ์กร 
(Organizational Quarantine) 
     1.2 รายงานมาตรการทางการแพทย์ การตรวจหาเชื้อและการตรวจ
ดูแลรักษา และจำนวนผู้เข้าร่วมในการจัดการแข่งขัน (โดยกรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหาร
อากาศ และโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง) 
     - มาตรการการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด - 19 
     - แนวทางการตรวจหาเชื้อ และกักกันผู้สัมผัส เพื่อการป้องกัน ควบคุม
โรคโควิด - 19 กรณีทีมงานผู้จัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่นักกีฬา หรือผู้ฝึกสอน หรือทีมงานที่
คลุกคลีกับนักกีฬาโดยตรง 
     - แผนการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด - 19 
     - การดำเนินงานตรวจหาเชื ้อไวรัสโควิด - 19 และการแจ้งผล 
การตรวจรายบุคคล 
     - รายงานผลการตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด - 19 
     - รายงานการดำเนินการด้านการดูแลรักษา 
     - รายงานผลการตรวจรักษาประจำวัน 
     - ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตรวจหาเช้ือไวรัสโควิด – 19 
     - แบบประเมินประจำวันการกำกับ การป้องกัน และควบคุมโรค/
แบบปฏิบัติงานประจำวันของหน่วยงาน 
     - สร ุปการปฏ ิบ ัต ิงานประจำว ันในการกำก ับ ป ้องก ัน และ 
การควบคุมโรค 
     1.3 รายงานการฝึกซ้อมและการแข่งขัน (โดยสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย) 
     - แผนการฝึกซ้อมของนักกีฬา และการบริหารจัดการการเดินทางไป
สนามฝึกซ้อม 
     - รายงานการฝ ึกซ ้อมของน ักก ีฬา และการบร ิหารจ ัดการ 
การเดินทางไปสนามฝึกซ้อม 
     - ตารางจัดรถรับ-ส่งนักกีฬา 
     - ตารางการฝึกซ้อมแบดมินตัน ในสนามแข่งขัน 
     - ตารางการแข่งขันแบดมินตันฯ 
     - แนวปฏิบัติในการทำความสะอาดสนามฝึกซ้อมและอุปกรณ์ 
     - แนวปฏิบัติในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 
ส่วนบุคคลของนักกีฬา 
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     1.4 รายงานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร (โดยสำนักงาน
ตำรวจภูธรภาค ๑ และกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ) 
     - รายงานการรับ-ส่งนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ จากสนามบินถึง
โรงแรม 
     - รายงานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
     - การรับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศเข้าใน Bubble กรณีเดินทางเข้า
ประเทศล่าช้า 

    2) เร ื ่องเพื ่อพิจารณา ที ่ต ้องให้ผู้ปฏิบัต ิที ่เก ี ่ยวข้องทุกฝ่ายทั ้งหมด 
ให้ความเห็นและพิจารณาให้เก ิดข้อตกลงร่วมกัน เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน  
มีการปฏิบัติตรงกัน รวมทั้งร่วมกันคิดหาวิธีทางแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง อาทิ 
     - การกำหนดเวลาการประชุมประจำวัน ณ Command Center 
     - แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีไม่ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของ
สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
     - ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานที ่ก ักก ันร ูปแบบ 
เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
     - ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานที ่ก ักก ันร ูปแบบ 
เฉพาะองค์กร กรณีผู้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร 
     - ปัญหา และแนวทางป้องกัน กรณีบุคคลภายนอกเข้าไปในพื ้นที่  
Bubble Area 
     - การเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร 
(Organizational Quarantine) 
     - BWF Statutes: Offences and Penalties Relating to breathes of 
COVID 19 Safety Protocols 
     - แนวปฏิบัติการขอออกจากสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร : กรณี
เจ้าหน้าที่ขอเดินทางกลับประเทศ 
     - ข้อมูลความต้องการของนักกีฬา นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาและ
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมภายหลัง วันที่ 18 มกราคม 2564 (ครบ 14 วัน) 
     - แนวปฏิบัติในการนำอาหารเข้าในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด
รูปแบบเฉพาะองค์กร ในระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2564 
     - แนวปฏิบัติการออกกำลังกายของนักกีฬาภายนอกสถานที่ฝึกซ้อม 
(Outdoor Activities) 
     - ข้อมูลสำคัญเพ่ือการสื่อสาร (One Page) 
 



 

หน้า | 27  

 การถอดบทเรยีนการจัดการแข่งขนัแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 

     - แนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองการกักกันตน สำหรับผู้ออกจาก
สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) 
     - แนวทางในการออกเอกสารรับรองและเอกสารการเดินทาง 
     - แนวปฏิบัติการนำอาหารและของฝากกลับประเทศ 
     - แนวทางการปิด Bubble ในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. 
     - แนวทางการปิด Hall 5 
     - แผนและกิจกรรมจัดพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ 
BWF World Tour 2020 
 
   3.2 การประชุมปิด Organizational Quarantine: OQ 
     เป็นการประชุมประจำวันสถานที่กักกันซึ ่งทางราชการกำหนดรูปแบบ
เฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) กรณีการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับ
นานาชาต ิBWF World Tour 2020 ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖4 เวลา 
๑๑.๐0 - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม แซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี โดยมีการเชิญผู ้บริหารของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในด้านต่าง ๆ มาให้ข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 ๑) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ๒) พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑ 
 ๓) นาวาเอกพรรธนภณ กมลมาศ รองผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ 
โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการนี้ กล่าวขอบคุณ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับนานาชาติ BWF World Tour 
2020 ให้สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จ ในการประชุมนี้ได้มีการรายงาน
ผลการดำเนินการในภาพรวมโดยสรุปข้อมูลต่าง ๆ และนำเสนอภาพที ่ถ ่ายจากการทำงาน 
ในสถานการณ์จริง รวมทั้งได้มีการถอดบทเรียนในเบื้องต้นด้วย 
 
   3.3 การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสถานที่กักกัน รูปแบบเฉพาะ
องค์กร (Organizational Quarantine) สำหรับการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ 
รายการ YONEX Thailand Open 2020 รายการ TOYOTA Thailand Open 2020 และ
รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2020 คร้ังที่ 5/๒๕๖4 
     ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 13.3๐ - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
ชั ้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา  โดยในการประชุมครั ้งนี้ได้มีการสรุป
ภาพรวมการจัดการแข่งขัน และได้มีการหารือในการปรับแก้แนวปฏิบัติ (Standard Operation 
Procedure : SOP) รวมทั้งได้มีการถอดบทเรียนในการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ เพื่อ 
ใช้เป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อ ๆ ไปหรือกีฬาอื่น ๆ เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ไดม้ีข้อประสานงาน ดังนี้ 
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     1. ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) เมื ่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ได้มี 
ข้อประสานงานของที่ประชุม ศปก.ศบค. โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถอดบทเรียน 
(Lesson Learned) รูปแบบการจัด การแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 
เพ่ือเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในระยะต่อไป 
     2. ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 
(ศปก.ศบค.) เมื ่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ได้มี 
ข้อประสานงานของที่ประชุม ศปก.ศบค. โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมผล  
การสรุปบทเรียน การจัด Organizational Quarantine สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน
ระดับนานาชาติ BWF World Tour นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติ (SOPs) 
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นต้นแบบ (Model) เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
กรณีอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
     ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นของอนุกรรมการฯ ร่วมกับ
ผู ้ปฏิบัติงานที ่ปฏิบัติอยู ่ทั ้งภายในและภายนอก Bubble เพื ่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไข และข้อเสนอแนะในการปรับแก้ SOP และเป็น
การถอดบทเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันในคร้ังต่อไปหรือชนิดกีฬาอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



 

หน้า | 29  

 การถอดบทเรยีนการจัดการแข่งขนัแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World Tour 2020” 

4. ข้อสรุปในการถอดบทเรียนจากการจัดการแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติ “BWF World 
Tour 2020” 
 ๔.๑ การถอดบทเรียนการบริหารจัดการการแข่งขัน 
 1. โครงสร้างในการบริหารจัดการ 
ข้อค้นพบ : โครงสร้างในการบริหารจัดการใน OQ ไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอ : ควรจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการ โดยกำหนดผู้ที่รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและ 
มีการซ้อมแผนการทำงานตามโครงสร้าง และกำหนดผู้ประสานงานในการบริหารจัดการภายใน 
Bubble เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และให้การสนับสนุนทุกข้อมูล 
ทุกด้านต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน Bubble  
  ในส ่วนของ (Organizational Quarantine: OQ) ที ่ม ีการต ั ้ งคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ควรมีการแบ่งทีมงานในคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน  
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
  (๑.) ด้านการจัดการแข่งขัน ควรมีการเพิ่มคณะทำงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   - ด้านความปลอดภัยด้านกีฬาในสถานการณ์โควิด - 19 
   - ด้านกฎระเบียบทางการกีฬาของประเภทชนิดกีฬาที่เกี่ยวข้อง 
   - ด้านอำนวยความสะดวกตั้งแต่ก่อนเริ ่มการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และ 
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน  
   - ด้านประเมินความสำเร็จ ความบกพร่อง หรือความคุ้มค่าของงาน  
   - ด้านสนับสนุนการแข่งขัน (ช่างภาพ บริษัทจัดสถานที่ การขนส่ง) 
  (2.) ด้านการจัดการที่พักและสถานที่แข่งขัน ควรมีการเพิ่มคณะทำงานด้านการจัดการ 
ที่พักและสถานที่จัดการแข่งขัน 
  (๓.) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ควรมีการเพิ่มคณะทำงานดูแลรักษาพยาบาล 
เพื่อการส่งต่อ (แพทย์ทั่วไปและแพทย์ฉุกเฉิน) ทีมเฝ้าระวัง ควบคุม และสอบสวนโรคโควิด - 19 
หรือโรคระบาดอื่น และคณะทำงานประเมินด้านสุขภาพจิต 
 
 2. มาตรการด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ข้อค้นพบ : การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีปัญหาในการรายงานผลที่ช้า และพบผลการตรวจ 
ที่ทำให้แปลผลได้ยาก 
ข้อเสนอ : (1.) ควรมีการตรวจสอบ และเตรียมการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน หรืออ้างอิงได้  
โดยใช้ห้องปฏิบัติการของรัฐบาล เพ่ือลดข้อขัดแย้งในการแปรผล 
  (2.) มีคณะทำงานในการวินิจฉัยและสอบสวนโรคเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยการจัด 
การแข่งขันครั้งนี้ได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
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 3. การเตรียมการแข่งขัน และการลงทะเบียน 

  3.1) การเตรียมการที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการแข่งขัน 
ข้อค้นพบ : ไม่มีความชัดเจนในการเตรียมการที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการแข่งขันทั้งหมด  
ในทุกรายการ 
ข้อเสนอ : (1.) ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน 
และการควบคุมโรค เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 โดยมี 
การวางแผนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย และประชุมร่วมกันทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
  (2.) ควรมีการประเมินความเสี่ยง มีแผนเผชิญเหตุ และมีการคิดแผนรองรับล่วงหน้า 
มีแผนสำรองหากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีไม่คาดคิดมาก่อน 

  3.2) การกำหนดจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ข้อค้นพบ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดบุคลากรที่เข้าทำงานในแต่ละส่วนให้เพียงพอ เนื่องจากการทำงาน  
เป็นระยะเวลานาน รวมทั้ง ต้องมีการทำความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบการแข่งขัน และ  
การป้องกัน ควบคุมโรค เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  3.3) การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ข้อค้นพบ : การกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของการแข่งขันให้ชัดเจน 

  3.4) การลงทะเบียน 
ข้อค้นพบ : ไม่มีการลงทะเบียนที่ชัดเจนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอ : ควรมีระบบการลงทะเบียนที่ชัดเจน ให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการแข่งขันเข้าสู่ระบบ
การกักกันครบถ้วน ทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลระหว่างสมาคมกับโรงแรม  
ได้ตรงกัน และควรเสร็จก่อนวันแข่งขัน 

  3.5) การช้ีแจงเพ่ือสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อค้นพบ : การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับผู ้ที ่เข้าปฏิบัติงานใน Bubble ก่อนเข้าพัก 
ไม่ชัดเจนเพียงพอ ทำให้ขาดความพร้อมสำหรับการเตรียมตัวในการเข้ามาอยู่ใน Bubble 
ข้อเสนอ : ควรมีการซักซ้อม ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน เกี่ยวกับ
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินงาน ในbubble ก่อนเข้าพัก 
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 4. การควบคุมกำกับการป้องกัน และควบคุมโรค 

  4.1) การจัดการในขณะปฏิบัติงานที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า 
ข้อค้นพบ : ในการแข่งขันครั้งนี ้มีคณะทำงานจากกรมควบคุมโรคและกรมแพทย์ทหารอากาศ 
ร่วมกับคณะทำงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมฯ และสหพันธ์แบดมินตันโลก 
โดยมีการดำเนินการสังเกตจากกล้อง CCTV รวมทั ้ง มีการปรับปรุงและผ่อนคลายกิจกรรม
บางอย่างตามระยะเวลาการกักกัน และสามารถแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
ซึ่งเป็นการจัดการในขณะปฏิบัติงานที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า 
ข้อเสนอ : ควรต้องมีคณะทำงานกำกับฯ ซึ ่งอาจมาจากกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาหรือ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทำงานจากกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ หรือส่วนกลาง  
โดยต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนการจัดการแข่งขัน 

  4.2) การรายงานผลการตรวจหาเช้ือของห้องปฏิบัติการ 
ข้อค้นพบ : ห้องปฏิบัติการมีการรายงานผลการตรวจหาเช้ือที่ล่าช้า 6 - 7 ชั่วโมง 
ข้อเสนอ : ห้องปฏิบัติการต้องรักษาเวลา เพราะนักกีฬาต้องทำการแข่งขัน ไม่สามารถล่าช้าได้  
ต้องได้ผลตรวจเพื่อตัดสินว่าแข่งได้หรือไม่ 

  4.3) การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อค้นพบ : ไม่มีการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอ : ควรมีการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจต้องมีทีมด้านจิตวิทยา
ร่วมปฏิบัติงานในครั้งต่อไปด้วย 
 
 5. การจัดการข้อมูล 

  5.1) การได้หลักฐานข้อมูลการเคยติดเชื้อมาก่อนของชาวต่างชาต ิ
ข้อค้นพบ : ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมไม่มีหลักฐานข้อมูลการเคยติดเช้ือมาก่อน 
ข้อเสนอ : ต้องขอประวัตินักกีฬาทุกคนไว้ล่วงหน้า หากมีประวัติการติดเชื้อให้นำเอกสารรับรอง 
มายืนยันด้วย เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดการและไม่เป็นการเสียเวลาในการติดตามข้อมูล
ภายหลัง 

  5.2) การทราบธรรมชาติและความต้องการของนักกีฬา 
ข้อค้นพบ : ไม่ทราบธรรมชาติและความต้องการของนักกีฬา เนื ่องจากธรรมชาติของนักกีฬา 
แต่ละประเภทไม่เหมือนกัน 
ข้อเสนอ : การจัดการแข่งขันจะต้องขึ้นอยู่กับประเภทกีฬา โดยธรรมชาติของนักกีฬาและผู้เข้าร่วม
การแข่งขันหากต้องการวิ่งออกกำลังกายต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจะสามารถจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกและจะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที ่ เช่น 
คณะทำงานด้านมีเดีย คณะทำงานนักกายภาพบำบัด กรณีต้องการสูบบุหรี ่ควรจัดสถานที่  
ให้ครบถ้วน อย่างเหมาะสม ยกเว้นสถานที่ห้ามควรกำหนดให้ชัดเจน 
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 ๔.2 การถอดบทเรียนตามแนวปฏิบัติ (Standard Operating Procedure : SOP) 

  1. ด้านการเดินทาง 

  1.1) การรับหรือนำเข้าข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
ข้อค้นพบ : มีปัญหาการรับหรือนำเข้าข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อมูลไม่ครบ ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องพยายามแสวงหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
ข้อเสนอ : ควรได้ข้อมูลนำเข้าที ่ดีที ่สุดและเร็วที ่สุด ถูกต้องครบถ้วน  เป็นปัจจุบัน เพื ่อใช้ใน 
การวางแผนหรือดำเนินการทุกอย่างจะง่ายและเกิดอุปสรรคน้อยที่สุด 

  1.2) ความชัดเจนของภารกิจ 
ข้อค้นพบ : ภารกิจ (Mission) ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นเรื่องใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้
การวางแผนในสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่สามารถทำได้ชัดเจน 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดภารกิจที่ชัดเจน เช่น 
  (1.) ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยมีอำนาจและหน้าที่ครอบคลุมการกำกับดูแล
และอำนวยความสะดวก และมีปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนต้องกำหนดให้ชัดเจน พร้อมทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือรองรับกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที 
  (2.) ภารกิจการจัดการจราจร ต้องอำนวยความสะดวกและให้เกียรติกับนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ อย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาต ิ
  (3.) ทุกภารกิจที่ปฏิบัติควรได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่นานาประเทศปฏิบัติกัน
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการทำความเข้าใจที่ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถวางแผนสิ่งที่เกี ่ยวข้อง  
ในการกำหนดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน และทรัพยากรอื่น ๆ  
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 

  1.3) การกำหนดแผนย่อย 
ข้อค้นพบ : ไม่มีการกำหนดแผนย่อยทำให้ยากต่อการจัดการ 
ข้อเสนอ : ควรกำหนดเป็นแผนย่อย ดังนี้ 
  (1.) การอำนวยความสะดวกและการต้อนรับที่สนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 
  (2.) แผนการจัดรถนำ ตั้งแต่การลงเครื่องจนถึงภายใน Bubble 
  (3.) การจัดการจราจรให้ขึ้นรถบัสจากอาคารไปสถานที่แข่งขัน 
  (4.) แผนการจัดการสถานที่แข่งขันให้มีรั้วกั้นแน่นหนาและการจัดการจราจร Bubble 
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรอบ 
  (5.) แผนการรักษาความปลอดภัย (การทำงานร่วมกัน การจัดกำลังพล ผลัดเวร มีรั้วกั้น 
มีกล้อง CCTV การติด GPS ยานพาหนะ) 
  (6.) แผนการส่งสิ่งของเข้า - ออก Bubble 
  (7.) แผนการสืบสวน และกล้องที่มีการควบคุมอยู่นอก Bubble สามารถเห็นทุกชั้นและ
ส่งภาพได้ 
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  (8.) แผนการส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที ่กลับ หากมีความต้องการจะเดินทางกลับ
ประเทศระหว่างการแข่งขัน 
  (9.) แผนฉุกเฉิน กรณีมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
  ทั้งนี้ แผนต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

  1.4) การควบคุมสั่งการ 
ข้อค้นพบ : การควบคุมส่ังการยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอ : การสร้างระบบการควบคุมสั ่งการ ต้องมีการประชุมทุกวัน มีการควบคุมสั ่งการ  
ทางโทรศัพท์มือถือ การ Conference ระบบซูม และสามารถเชื่อมโยงไปยัง ศบค. และรัฐบาล 
ให้เกิดความมั่นใจประกอบการตัดสินใจ และการควบคุมการปฏิบัติงานทั่วไป ควบคุมสั่งการ
หน่วยงานย่อย ในรูปแบบเครือข่ายใยแมงมุม 

  1.5) การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
ข้อค้นพบ : การขาดการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
ข้อเสนอ : การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เช่น การตั้งกลุ ่มไลน์ตำรวจ กลุ่มไลน์ Bubble  
กลุ ่มไลน์ Command Center เพื ่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการสร้างความเข้าใจใน 
การปฏิบัติงานของภายใน สำหรับการประชาสัมพันธ์ภายนอก เช่น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอก ให้ทราบอย่างทั่วถึง ว่ามีการบริหารจัดการและมีการจัดตั้งสถานที่กักกัน ซึ่ง  
ทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine : OQ) เป็นลักษณะ
อย่างไร เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่ทราบถึงการจัดตั้ง OQ ดังกล่าว และบุคคลภายนอกที่ไม่ทราบ
ยังคงเข้ามาใช้บริการใน Bubble โดยไม่รู้ตัว 

  1.6) การจัดเตรียมอาหาร 
ข้อค้นพบ : อาหารไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อเสนอ : ควรมีการจัดเตรียมอาหารให้เพียงพอกับความต้องการและมีการปรับเปลี ่ยนตาม  
ความต้องการของแต่ละคนได้ 
 
  2. ด้านการดำรงชีวิตประจำวันของนักกีฬาและทีมงาน 

  2.1) การแจ้งจำนวนผู้เข้าพักโรงแรม 
ข้อค้นพบ : จำนวนผู้เข้าพักโรงแรมที่มีการปรับเปลี่ยนกะทันหัน ทำให้ต้องมีรายจ่ายเพิ่ม ในการ
เพิ่มอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับจำนวนคนและห้องที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งติดกล้องวงจรปิด
เพ่ิมเติม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาทำให้การจัดคนเข้าพักทำได้ยาก 
ข้อเสนอ : จำนวนผู้เข้าพักโรงแรมควรมีความชัดเจนโดยเร็วเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ 
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  2.2) การกำหนดจำนวนพนักงาน 
ข้อค้นพบ : จำนวนพนักงานไม่เพียงพอ ทำให้การอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาไม่ได้ตามเวลา
ที่ระบุไว้ จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มพนักงานเข้ามา 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดจำนวนพนักงานให้เพียงพอ โดยควรมีการสำรองจำนวนของพนักงาน
ไว้ตั้งแต่ต้น ในเหตุที่มีกรณีฉุกเฉิน 

  2.3) การกำหนดจุดรับ - ส่งอาหาร 
ข้อค้นพบ : จุดรับส่งอาหารที่มีการติดต่อผ่าน Line และการโทร แต่พนักงานส่งอาหารและผู้รอรับ
ผิดตำแหน่ง ทำให้เกิดความล่าช้า (อาหารไม่ร้อน/อาหารอาจเสีย) 
ข้อเสนอ : มีการกำหนดจุดรับ - ส่งอาหารที่ชัดเจน และสร้างการรับรู้ของทั้งผู้รับและผู้ส่งให้ตรงกัน 

  2.4) การรับหรือสั่งของเข้า Bubble 
ข้อค้นพบ : การรับหรือสั ่งของเข้า Bubble ช่วงแรกไม่ได้กำหนดใน SOP ทำให้โรงแรมไม่ได้
เตรียมการไว้ ช่วงหลังปรับให้ส่งเข้าผ่าน Command Center แต่ก็เกิดปัญหาความล่าช้า เพราะ
ของที่ต้องการส่งเข้ามีจำนวนมาก นักกีฬาได้ของช้า และบางรายการเป็นของต้องห้าม 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดขั ้นตอน ช่องทาง และผู ้รับผิดชอบการรับ -ส่งของเข้า Bubble  
ที่ชัดเจน ง่าย ขั ้นตอนน้อย รวมทั้งแจ้งว่าให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที ่ทราบว่าของรายการไหน  
ห้ามนำเข้า พร้อมทั้งกำหนดแนวทางให้ชัดเจน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดด้วย 

  2.5) การเปลี่ยนแปลงห้องพัก 
ข้อค้นพบ : ผู้เข้าพักโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงห้องกันเอง 
ข้อเสนอ : ควรมีการแจ้งให้ผู ้เข ้าพักทราบว่าหากจะเปลี ่ยนห้องให้แจ้งโรงแรม หรือแจ้งว่า  
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงห้องให้ชัดเจนก่อนเข้าห้องพัก 

  2.6) การจัดการนำคนลงจากรถ 
ข้อค้นพบ : การเช็คอินที่กำหนดให้ลงจากรถครั้งละ 6 คน ตาม SOP ทำให้เกิดความล่าช้า 
ข้อเสนอ : ควรมีการจัดการนำคนลงจากรถให้เหมาะสม และไม่ติดขัด โดยปรับให้จำนวนเยอะขึ้น
ในจำนวนที่ยอมรับได้และปลอดภัย 

  2.7) การใช้ลิฟท์ 
ข้อค้นพบ : การใช้ลิฟท์ที่กำหนดให้ขึ้นครั้งละ 2 คน พบว่าเกิดความล่าช้า และเมื่อใช้งานมากขึ้น 
จึงทำให้ลิฟท์เสีย 
ข้อเสนอ : ควรมีการปรับให้จำนวนเยอะขึ้นในจำนวนที่ยอมรับได้และปลอดภัย โดยมีมาตรการ  
ทำความสะอาดที่ดีและควบคุมให้มีมาตรการป้องกันโรคขณะอยู่ในลิฟต์ 

  2.8) การสั่งอาหาร 
ข้อค้นพบ : ไม่มีผู้รับผิดชอบเรื่องการสั่งอาหารที่แน่นอน ทำให้เกิดความล่าช้า 
ข้อเสนอ : ควรกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องการสั่งอาหารที่แน่นอน 
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  2.9) การเก็บผ้าไปซักและเก็บขยะ 
ข้อค้นพบ : ผู้พักในโรงแรมเลิกซ้อมไม่ทันระยะเวลาการเก็บผ้าไปซักและเก็บขยะ 
ข้อเสนอ : ควรปรับเวลาการเก็บผ้าไปซักและเก็บขยะให้เหมาะสมกับเวลาการฝึกซ้อมของนักกีฬา 

  2.10) การแจกของแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
ข้อค้นพบ : ผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) ที่ต้องการแจกของไม่ทราบล่วงหน้าหรือบอกไม่ครบถ้วน 
ข้อเสนอ : ควรมีการแจ้งของและจำนวนที่ต้องการแจกตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะทำการแจกครั้งเดียว
หรือจะได้กำหนดวันและขั้นตอนการแจกได้ 

  2.11) การใช้ของที่จัดให้ในห้องพัก 
ข้อค้นพบ : ของใช้ในห้องเป็นแบบใช้แล้วทิ้งหรือเหลือแล้วแม่บ้านเก็บทิ้งทั้งหมด ทำให้ขยะในห้อง 
ที่มากเกินไป 
ข้อเสนอ : ของใช้ในห้องบางประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะ เช่น แก้วน้ำ  
ที่ล้างได้ควรมีน้ำยาล้างจานให้ ซึ่งดีกว่าการใช้แก้วกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง รวมทั้ง อุปกรณ์ของใช้ที่
โรงแรมจัดหาให้ บางสิ่งที่ไม่จำเป็นและยังเหลืออยู่ ก็ไม่ต้องนำมาเติมเพิ่ม หรืออาจให้มีการขอเติม
หากใช้หมด ซึ่งจะดีกว่าในกรณีที่เหลือแล้วทิ้งทั้งหมด 
 

  3. ด้านการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

  3.1) การจัดทำตารางการฝึกซ้อม 
ข้อค้นพบ : ตารางการฝึกซ้อมออกมาล่าช้าทำให้หน่วยที่ต้องใช้ข้อมูลในการจัดการด้านอื่น ๆ  
ไม่สามารถวางแผนต่อได้ 
ข้อเสนอ : ตารางการฝึกซ้อมควรมีการจัดทำที่รวดเร็วและชัดเจน 

  3.2) การกำหนดตารางการฝึกซ้อม 
ข้อค้นพบ : ปัญหาและอุปสรรคของตารางการฝึกซ้อม เนื่องจากมีหลายพื้นที่ คือ คอร์ดซ้อม ฟิตเนส 
Stretching Room และพื้นที่เพิ่มเติม หลังจากที่ผ่านพ้นไป 14 วัน การออกกำลังกายกลางแจ้ง 
ในพื้นที่ Running Area ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทันและนักกีฬาเข้าใช้พื้นที่ได้ช้า 
ข้อเสนอ : การกำหนดตารางการฝึกซ้อมในแต่ละพื ้นที ่ควรสลับกัน หรือปรับวิธ ีและเวลา  
การทำความสะอาดให้เวลาลดลงให้เหมาะสมและปลอดภัย 

  3.3) การกำหนดแผนการออกกำลังกายกลางแจ้ง 
ข้อค้นพบ : ไม่มีแผนในการให้นักกีฬาออกกำลังกายกลางแจ้ง และให้ทำได้ช้าหลังผ่านพ้น 14 วัน 
ข้อเสนอ : ควรมีการอนุญาตให้มีการออกกำลังกายได้ก่อนครบ  14 วัน แต่ต้องมีมาตรการ 
ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น ดังนั้น จึงควรมีการกำหนดไว้ใน SOP 
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  3.4) การสำรองถังขยะและถุงขยะ 
ข้อค้นพบ : พบปัญหาขยะล้น และถุงขยะแดงสิ้นเปลืองมาก 
ข้อเสนอ : ควรมีการสำรองถังขยะและถุงขยะซึ่งอาจต้องมีการคำนวณตั้งแต่ต้นเป็นปริมาณขยะ  
ต่อคนและคำนวณเป็นภาพรวม และควรกำหนดให้เป็นขยะติดเชื้อที่ต้องใช้ถุงแดงเฉพาะก่อน 14 วัน 
แต่หากหลังครบ 14 วัน และไม่มีผู้ติดเชื้ออาจกำหนดเป็นขยะไม่ติดเชื้อ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงแดง 

  3.5) การทำความสะอาดสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน 
ข้อค้นพบ : การทำความสะอาดสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันล่าช้าทำให้นักกีฬาเข้าใช้งานได้ช้า 
เกิดผลกระทบต่อการจัดตารางเวลาของนักกีฬาเป็นลูกโซ่ 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดว่าจะให้ทำความสะอาดตรงจุดไหนก่อนที่สำคัญ รวมทั้งปรับเปลี่ยน
วิธีการทำความสะอาด เพ่ือให้ทำความสะอาดได้ทันต่อการใช้งาน 

  3.6) การกำหนดแผนรองรับการบาดเจ็บในสนามแข่งขัน 
ข้อค้นพบ : ไม่มีแผนรองรับการบาดเจ็บในสนามแข่งขัน 
ข้อเสนอ : ควรต้องมีการกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า กรณีมีการบาดเจ็บในสนาม หากต้องนำตัวออกไป
ทำการรักษาภายนอก Bubble ต้องมีการกำหนดว่าจะนำตัวออกช่องทางประตูไหน รถพยาบาล
จอดตรงไหนซึ่งต้องกำหนดพื้นที ่ให้เรียบร้อย และกรณีไหนถึงจะให้นำตัวกลับเข้ามาภายใน 
Bubble หรือจะไม่ให้กลับเข้ามาอีกเลย 

  3.7) การถ่ายรูปหมู่หรือพิธีมอบรางวัล 
ข้อค้นพบ : การถ่ายรูปหมู่หรือพิธีมอบรางวัลที่กำหนดให้ใส่ Face Shield อย่างเดียว จะมีความเสี่ยง 
ข้อเสนอ : ควรมีการกำหนดให้ใส่ Face Shield ร่วมกับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วย 
 
  4. ด้านการแพทย์และการดูแลโรคระบาด 

  4.1) การกำหนดจำนวนครั้งการตรวจ Swab Test 
ข้อค้นพบ : จำนวนครั้งการตรวจ Swab Test ไม่เหมาะสมกับการใช้ในการตัดสินใจก่อนอนุญาตให้ 
ลงทำการแข่งขัน และไม่เหมาะสมกับการเดินทางออกจาก Bubble 
ข้อเสนอ : ควรมีการเพิ่มจำนวนครั้งการตรวจ Swab Test ให้มากขึ้น โดยเพิ่มการตรวจก่อน 
การลงทำการแข่งขันในแต่ละรายการ และเพิ่มการตรวจให้เหมาะสมต่อการใช้เป็นหลักฐานใน  
การออกจาก Bubble หรือเดินทางกลับประเทศ จึงทำให้จำนวนการตรวจค่อนข้างถี่ จึงแนะนำว่า
หลังจากครบ 14 วันแล้วไม่พบผู้ติดเช้ือสามารถลดลง 1 ครั้งได้ 
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  4.2) การกำหนดการตรวจ Swab Test 
ข้อค้นพบ : BWF เป็นผู ้กำหนดการตรวจ Swab Test สำหรับนักกีฬา ซึ ่งมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
ในเรื่องการแพทย ์
ข้อเสนอ : สมาคมฯ ควรมีการประสานงานกับ BWF โดยใช้ข้อมูลจากทีมแพทย์ในการให้คำแนะนำ
ในการกำหนดให้เหมือนกัน เมื ่อ BWF มีการกำหนดแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน จะง่ายต่อการนำมา
กำหนดเป็น SOP ในการแข่งขันของประเทศไทย หรือกำหนดว่าให้ใช้ตามอย่างประเทศไทยเลย 
 
  5. ด้านการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในการแข่งขัน และ 
   ป้องกันการระบาดมายังชุมชนโดยรอบ 
ข้อค้นพบ : ด้านการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดในการแข่งขัน และป้องกัน  
การระบาดมายังชุมชนโดยรอบ ดำเนินการมาตรการของกรมควบคุมโรค 
ข้อเสนอ : ไม่มี 
 
 ๔.3 การถอดบทเรียนเพิ่มเติม 
  1. ด้านงบประมาณ 
   1.1) ควรมีการทบทวนการใช้งบประมาณของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งมีการใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบจากจำนวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที ่ทั ้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาจจะมองว่าการจัดการแข่งขันครั ้งนี ้ประสบ
ความสำเร็จ ทั้งมาตรการสาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์ประเทศ แต่ควรมองด้านความคุ้มค่า
ว่าหากจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปหรือในชนิดกีฬาอื่น ๆ ถ้าหากมีการดำเนินการในลักษณะของ 
SQ หรือ ASQ ที่มีการกักตัวเป็นเวลา 14 วันให้ครบแล้ว ค่อยเริ่มทำการจัดการแข่งขันหลังจาก  
พ้นระยะเวลา โดยเปรียบเทียบว่าแต่ละแนวทางใช้งบประมาณเท่าใด อาจจะเป็นตัวเลือก  
ที่เหมาะสม ในกรณีที ่ต้องขออนุมัติจาก ศบค. หรือผู ้มีอำนาจจะได้พิจารณาความคุ้มค่าใน 
การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งควรมีการเปรียบเทียบกับการจัดการแข่งขันในสภาวะปกติว่า 
ใช้งบประมาณต่างกันเท่าไร จะคุ้มค่าหรือไม่ เนื่องจากมีงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ด้าน 
และในทางกลับกันก็มีค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้สามารถปรับลดได้ ดังนั ้น เพื ่อให้  
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าได้อย่างถูกต้องแล้วสมาคมฯ ควรมีการเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เพื่อนำข้อมูลค่าใช้จ่าย/บัญชีค่าใช้จ่ายมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงการลดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายบางอย่างเป็นค่าใช้จ่ายคงที ่ (Fixed cost) ซึ ่งจะต้องจ่ายในสภาวะปกติที ่เคยจ่าย  
แต่เมื่อเลือกใช้รูปแบบ OQ แล้วบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้จะสามารถนำไปปรับลดค่าใช้จ่ายได้  
ถ้าหากมีการวางแผนที่ดีแล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีก 
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   1.2) ควรคำนึงถึงงบประมาณต่อคนที่ลงทุนไป (Unit cost) ตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน
จนถึงเดินทางกลับ ที่ทุกคนต้องใช้จ่ายเมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งที่ประเทศไทยต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายคำนวณเฉลี่ยต่อคนแล้วเป็นเงินคนละเท่าไหร่ เพราะในอนาคตหากจะมีการจัดในรูปแบบนี้อีก
จะต้องตอบคำถามถึงการบริหารจัดการของแบดมินตันได้ถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำมาใช้จ่ายต่อหัวต่อ
คนได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมา คือ  
การจัดเตรียมที่พักที่โรงแรม เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบให้ผู้บริหารในการตัดสินใจ
อนุมัติงบประมาณต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย 
   1.3)  ต้องคำนึงถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยอาจต้องมีการคำนวณ
เป็นมูลค่าที่เกิดขึ้น เช่น ภาพลักษณ์ของประเทศ การประชาสัมพันธ์ประเทศ ความเชื่อมั่น และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น จะทำให้รับทราบถึงความคุ้มค่าของการจัดการแข่งขันในครั ้งนี้  
อย่างรอบด้านและครอบคลุมว่างบประมาณที่ลงทุนไป มีผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่ เพื่อนำมา
ปรับใช้กับการจัดการแข่งขันในคร้ังต่อไป และประยุกต์ใช้กับการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดอื่น ๆ 
 
  2. ด้านการบริหารจัดการอื่น ๆ 
   2.1) การจัดการแข่งขันแบดมินตันครั้งนี้ มีจำนวนนักกีฬาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณ 300 คน เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานที่ใช้เจ้าหน้าที่/Staff ประมาณ 500 คน  
ในพื ้นที ่ Bubble ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ต ้องนำมาพิจารณา เพื ่อวางแผนรองรับการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งอาจจะใช้จำนวนคนไม่มากขนาดนี้ โดยอาจจะใช้วิธีผลัดเปลี ่ยน
หมุนเวียนการทำงานในทุกฝ่าย พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ร่วมกัน
พิจารณาว่าต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม จัดสมดุลให้ดีเพื่อเป็นต้นแบบในการนำไป
ประยุกต์ใช้กับการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างเหมาะสม 
   2.2) นักกีฬาที่อยู่ใน Bubble ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมเงินมาเพื่อใช้จ่ายค่อนข้างมาก  
แต่กลับไม่มีโอกาสได้ใช้จ่ายเงิน แต่ถ้าหากมีการวางแผนล่วงหน้าและมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
จะสามารถจัดสรรช่วงเวลาหรือพ้ืนที่ให้นักกีฬาได้มีโอกาสซื้อของได้เต็มที่ก่อนการเดินทางกลับหรือ
ออกจาก Bubble รวมทั้งการนำสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง สินค้าที่หรือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ของไทย ที่ชาวต่างชาติอยากเห็น โดยจัดพื้นที่ในรูปแบบ Area Quarantine ให้มีการออกร้านของ
ชุมชนเล็ก ๆ เพื ่อให้นักกีฬาสามารถจับจ่ายซื ้อขาย รับประทานหรือนำไปเป็นของฝากได้  
ซึ่งจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาและเพ่ิมรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 
   2.3) ควรมีแผนรองรับในกรณีมีเหตุการณ์ที ่ต้องเผชิญ นอกเหนือจาก SOP ที่ 
ได้กำหนดไว้ ทั้งการมีสิ่งของอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ซ่อมแซมต่าง ๆ และเครื่องมือแพทย์ ที่ต้องการ
ส่งสิ่งของต่าง ๆ จากภายนอก Bubble เข้าไปใน Bubble กระบวนการตั้งแต่การส่ง การรับเข้า และ
การแจกจ่าย ควรมีแผนรองรับเผื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้ Command Center 
เป็นจุดพัก ตรวจสอบ และอนุญาตการนำส่งสิ่งของเข้า Bubble ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 
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   2.4) การบริหารจัดการนักกีฬา/เจ้าหน้าที่ชาวไทย ที่ต้องการกลับบ้านระหว่างการ
แข่งขัน กรณีตกรอบและหมดภารกิจใน Bubble ซึ่งจะมีครอบครัว รถสาธารณะ หรือแท็กซี่ มารับที่ 
หน้าโรงแรม ทำให้ระบบการจราจร/ระบบการดูแลความปลอดภัย ไม่สะดวกและแออัด ดังนั้น ต้องมี
การกำหนดจุดที่ผู ้มารับสามารถรอรับได้ โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี ้ ได้กำหนด Hall 10  
เป็นจุดรอรับและพักคอย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬาและผู้มารอรับกลับบ้านและสะดวก  
ในการบริหารจัดการด้านการจราจรและความปลอดภัย 
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