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บทนําบทสัมภาษณ�ความเห็นทางวิชาการ

๑

  ประเทศไทยไดเผชิญปญหาการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึง่มผีลกระทบหลายภาคสวนอยางกวางขวาง เชน ระบบการบริการสาธารณสุข 
ระบบเศรษฐกิจ สภาพคลองทางการเงินของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ตลอดจน
สภาพปญหาอื่น ๆ อีกหลายประการ นอกจากน้ี แมภายหลังสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสดังกลาวจะไดคลี่คลายหรือสิ้นสุดลงแลว ยอมมีผลสืบเนื่องตอมา
อีกระยะหนึ่งซึ่งภาครัฐพึงตระหนักและแกไขฟนฟูสภาพปญหาดังกลาวอยางเปนระบบ 
เชน การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคระบาดแกประชาชน การฟนฟูและเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบในระบบเศรษฐกิจ การแกไขปญหาสังคม การจัดการนโยบายสาธารณะ 
ตลอดจนดําเนินการอ่ืนที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานของภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอประโยชนสาธารณะอยางสูงสุด
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศ
จากวิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรง

ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๒จุ ล นิิ ติ

  เพื่อใหผู อ านทราบถึงแนวทางการแกไขฟ นฟูสภาพปญหาท่ีเหมาะสม
สาํหรบัประเทศไทยภายหลงัท่ีสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไดคลีค่ลายหรอืสิน้สดุลงในมติดิานตาง ๆ  ทางกองบรรณาธกิารจงึไดพจิารณา
เห็นสมควรขอความอนเุคราะหความเหน็ทางวชิาการตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ
อันเปนประโยชนในประเด็นหัวขอเร่ือง “แนวทางการฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณ
โรคระบาดรายแรงที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย” จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับประเด็นดังกลาวในดานตาง ๆ ไดแก ศาสตราจารยพิเศษ 
ดร. เอนก เหลาธรรมทรรศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย นายแพทย ธีระวัฒน เหมะจุฑา หัวหนาศูนย
วิทยาศาสตร สุขภาพโรคอุบัติใหม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
รองศาสตราจารยมานติย  จมุปา รองศาสตราจารยประจาํคณะนติศิาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  ทางกองบรรณาธิการไดกําหนดประเด็นการขอความเห็นทางวิชาการ วา
“การฟนฟูประเทศจากวกิฤตกิารณโรคระบาดรายแรงทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศไทย 
ควรมีแนวทางอยางไร” ในมิติดานการวิจัยหรือการสรางนวัตกรรม ดานการแพทย
และสาธารณสุข ดานกฎหมายและดานรัฐศาสตร และการบริหารนโยบายสาธารณะ 
ตามลําดับ เพื่อจะไดรับทราบความเห็นทางวิชาการอยางกวางขวางจากมุมมอง
และความเชี่ยวชาญของผูทรงคุณวุฒิแตละทาน 
  โดยทานผู อ านสามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดในเร่ืองดังกลาวได
จากความเห็นทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ทาน ไดในวารสาร “จุลนิติ” ปที่ ๑๘ 
ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ 
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จุลนิติ : การฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�
โรคระบาดร�ายแรงที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 
“ในมิติด�านการวิจัยหรือการสร�างนวัตกรรม” 
ควรมีแนวทางอย�างไร 

ศาสตราจารย�พเิศษ ดร. เอนกฯ : การระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙  (โควดิ-19) เปนวกิฤตกิารณ
ระดบัโลก ทีส่งผลกระทบตอชวีติความเปนอยูของประชาชน
ทกุคน เกิดเปนรปูแบบวิถชีวิีตใหม ไมวาจะเปนการเวนระยะหาง
ทางกายภาพ การสวมหนากากอนามัย และการหลีกเล่ียง
การสัมผัสระหวางกัน เพื่อปองกันการระบาดของโรคใน
วงกวางอันจะนําไปสูภาระท่ีสูงขึ้นของระบบสาธารณสุข 
ซึง่หากเกนิจดุวกิฤตทิีร่ะบบสาธารณสขุของประเทศสามารถ
รองรบัได จะสงผลใหเกดิการสญูเสยีชวีติของผูปวยจาํนวนมาก 
ดงันัน้ในชวงทีเ่กดิการระบาดรนุแรง รฐับาลในหลายประเทศ
จําเปนตองใชมาตรการท่ีเขมงวดกับประชาชน ไมวาจะเปน
การปดเมืองและสถานที่สาธารณะ รวมทั้งการหามเดินทาง
ทาํใหกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมหยุดชะงัก ไมวาจะเปน
กจิกรรมการผลิตสนิคาและบริการท่ีไมสามารถดําเนนิการได 
พรอม ๆ ไปกับรายไดและกําลังซื้อที่ลดลงอยางมาก 
ลุกลามเปนวิกฤติทางเศรษฐกิจทั่วโลก นับเปนวิกฤติการณ
ทั้งทางดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผล

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม๑

ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. เอนก เหล�าธรรมทัศน� 

แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา,

Ph.D. (Political Science) Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา.
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

อยางรุนแรงตอประชาคมโลก ประเทศไทย
เราเอง ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ไมตางจากประเทศอ่ืน ๆ 
มีการรับมือกับวิกฤติการณดังกลาวได
เปนอยางดี ดวยความสามารถของระบบ
สาธารณสุข รวมท้ังบุคลากรทางการแพทย
และอาสาสมัครสาธารณสุข ประกอบกับ
ความรวมแรงรวมใจของประชาชนทุกคน 
จนทําใหประเทศไทยไดรับการยกยอง
จากนานาชาติใหเปนหน่ึงในประเทศท่ีรับมือ
กับการระบาดของโรคโควิด-19 ไดดีท่ีสุด
ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลใหประเทศไทยสามารถ
ฝาวิกฤติโควิด-19 ไดจนไดรับการช่ืนชม
ในระดับนานาชาติ คือ นวัตกรรมทางดาน

สาธารณสุขและการแพทย ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาโดยคนไทยเองเพ่ือตอบสนองตอภาวะวิกฤติ
โควิด-19 ตั้งแตการระบาดในระลอกแรก เนื่องจากเกิดการขาดแคลนอุปกรณทางการแพทยที่จําเปน
ทั่วโลก ไมวาจะเปนหนากากอนามัยทางการแพทย หรืออุปกรณปองกันตัวสวนบุคคล (Personal 
Protective Equipment หรือ PPE) ตลอดจนเครื่องชวยหายใจและหองความดันลบ ซึ่งไมสามารถ
จัดซื้อหรือจัดหาไดในชวงของการระบาด อยางไรก็ตาม ดังคํากลาวท่ีวา “ในทุกวิกฤติยอมมีโอกาส”
วกิฤตโิควดิ-19 นบัเปนโอกาสท่ีทาํใหทกุภาคสวนในประเทศ ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ บรษัิทเอกชน 
รวมท้ังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ ไดรวมมือกัน เพื่อนํางานวิจัยที่มีอยูเดิมมาพัฒนาตอยอด
ใหเกดิเปนนวัตกรรมอุปกรณทางการแพทยของไทยท่ีใชไดจรงิภายใตภาวะวิกฤติ ถอืเปนการพ่ึงตนเอง
ของประเทศไทยในชวงเวลาท่ีไมสามารถพ่ึงตางประเทศได ตัวอยางเชน ในชวงการระบาด
ของโรคโควิด-19 ระลอกแรก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในขณะท่ีทั่วโลกเกิดการขาดแคลน
ชุด PPE มีการประชุมหารือความรวมมือระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ สหพันธอุตสาหกรรมส่ิงทอ
แหงประเทศไทย และผูประกอบการภาคเอกชนหลายราย และหลังจากการประชุมคร้ังแรกเพียง 
๔๓ วัน ภาคีความรวมมือดังกลาวไดสรางนวัตกรรมชุด PPE รุ น “เราสู” ซึ่งเปนชุดเส้ือคลุม
แขนยาวกันนํ้าชนิดใชซํ้าได (Reusable Isolation Gown) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย
ในระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการแพทยในประเทศไทยสําหรับสวมใส
ขณะปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการติดเชื้อ โดยมีความพิเศษท่ีสามารถซักและใชซํ้าไดมากกวา ๒๐ ครั้ง 
แตกตางจากชดุ PPE ทีน่าํเขาจากตางประเทศซ่ึงเปนแบบใชแลวทิง้ และเม่ือคาํนวณตนทนุในการผลติแลว 
นวัตกรรมชุด PPE ดังกลาวมีตนทุนตอการใชตอครั้งถูกกวาการนําเขาจากตางประเทศเปนอยางมาก 
แสดงใหเหน็วานวัตกรรมดังกลาวมีศกัยภาพในการสงออกได นอกจากน้ัน ยงัมตีวัอยางของความรวมมือ
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การวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิจัย
ทีป่ระกอบดวยแพทยจากโรงพยาบาล 
รวมกับอาจารยจากคณะเทคนิค
การแพทย รวมทั้งวิศวกรจากบริษัท
เอกชน และสมาคมสงเสริมการรับชวง
การผลิตไทย (Thai Subcon) 
โดยไดรบัทนุสนับสนนุจากสาํนกังาน
การวจิยัแหงชาต ิ(วช.) จนไดนวตักรรม
หนากากชนิดกรองอากาศ (Powered 
Air Purifying Respirator หรือ 
PAPRs) สาํหรบับคุลากรทางการแพทย
ที่ผลิตโดยคนไทย มีตนทุนในหลักพันบาท ซึ่งถูกกวาหนากากท่ีนําเขาและผลิตในตางประเทศ
ทีม่รีาคาในหลกัหมืน่บาท โดยมีคณุภาพทดัเทยีมกัน แสดงใหเหน็ถงึความสามารถของคนไทยทีโ่ดดเดน
ไมแพชาติใดในโลก

 กรณีศึกษาที่ยกมาขางตน เปนหลักฐานชัดเจนวาประเทศไทยและคนไทยมีความสามารถ
ในการวิจัยและพัฒนา เราทําไดดี รวมทั้งการสรางสรรคนวัตกรรม เราก็ทําไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในภาวะวิกฤติซึ่งเปนตัวเรงใหเกิดการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดงันัน้ การฟนฟู
ประเทศภายหลังวิกฤติการณโรคระบาดรายแรงที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยในมิติดานการวิจัย
และการสรางสรรคนวตักรรม จงึควรอาศยัความรวมมอืจากทกุภาคสวนอยางจรงิจงัและตอเนือ่ง ไมวาจะเปน
สถาบนัวจิยัและมหาวทิยาลยัทีเ่ปนแหลงสรางคนและองคความรูไปสูภาคเอกชนและภาคอตุสาหกรรม
ที่ใชคนและองคความรูไปพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตสินคาและการใหบริการดานตาง ๆ 
เพื่อการบริโภคทั้งภายในประเทศและการสงออกตางประเทศ รวมไปถึงหนวยงานภาครัฐซ่ึงทําหนาที่
สนบัสนนุใหเกดิการวจิยัและพฒันานวตักรรมในดานตาง ๆ  เปนการตอยอดจากศกัยภาพทีป่ระเทศไทย
มีอยู ใชจุดแข็งของประเทศไทยที่เปนท่ีรูจักของประชาคมโลก ทั้งในดานความสวยงามทางธรรมชาติ
และความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการไดรับการยอมรับในระดับโลกเร่ืองระบบ
สาธารณสุขและการบริการท่ียอดเย่ียม การตอยอดจากจุดแข็งดังกลาวดวยการรวมแรงรวมใจ
จากทุกภาคสวน จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ที่นอกจากจะเปนการสราง
ความเขมแขง็ของเศรษฐกจิภายในประเทศและลดการพึง่พานวตักรรมหรอืเทคโนโลยจีากตางประเทศแลว 
ยงัเปนการสรางความสามารถของประเทศไทยในการสงออกสนิคานวตักรรมไปสูตางประเทศและรองรบั
ชาวตางชาติที่จะมาทองเที่ยวหรือใชบริการดานสาธารณสุขที่มีมูลคาสูงในประเทศไทยตอไป 
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โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) ของประเทศไทยยงัอยูในชวงของการแพร
ระบาดระลอกใหม ซึ่งวิธีหยุดยั้งการแพรระบาด คือ 
หยุดการแพรเช้ือของผูติดเช้ือ โดยประเทศไทยเร่ิมตรวจพบ
การติดเชื้อโควิด ๑๙ ครั้งแรกตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
เปนตนมา ซึง่สถานการณในปจจบุนัพบวา ผูปลอยเช้ือสวนมาก
จะไมรูตวัวาตนเองตดิเชือ้เน่ืองจากไมแสดงอาการ ทาํใหแพรเชือ้
ออกไปเรือ่ย ๆ  ดงันัน้ จงึตองเนนการตรวจคดักรองเชงิรกุจรงิ ๆ  
โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเทศไทยไมไดมีการตรวจคดักรอง
เชิงรุกเลย มีเพียงการตรวจแบบ contact testing คือ เมื่อมี
การติดเช้ือก็หากลุมผูสัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือ และติดตาม
กลุมเสีย่งเพื่อตรวจหาเช้ือไปเรื่อย ๆ ซึ่งประสบผลสําเร็จในป
ทีผ่านมา ทัง้นี ้เนือ่งจากเปนกรณีการติดเช้ือจากสถานท่ีทีช่ดัเจน 
เชน สนามมวย ผบั แตสถานการณปจจุบนัจะแตกตางไปจาก

หัวหน�าศูนย�วิทยาศาสตร�สุขภาพโรคอุบัติ ใหม� 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย
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ปที่ผานมา กลาวคือ การแพรระบาดระลอกใหมเริ่มมาจากประเทศเพื่อนบานเปนสวนใหญ โดยตั้งแต
ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดมีรายงานวา มีการระบาดของโรค
โควิด ๑๙ ตัง้แตรฐัยะไข นครยางกุง จนมาถึงบริเวณดานแมสอด จงัหวัดตาก ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
ซึ่งประเทศไทยพลาดโอกาสในการปองกันต้ังแตในชวงนั้น และพลาดโอกาศท่ีจะใชมาตรการเขมงวด
การตรวจคัดกรองแรงงานตางดาวแบบเชิงรุกที่แทจริงที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยและเขามา
รวมกลุมกับแรงงานท่ีมีอยูแลว ทําใหเกิดการระบาดระลอกใหมขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครซ่ึงเปนจังหวัด
ที่มีแรงงานชาวเมียนมาเขามาทํางานเปนจํานวนมาก โดยปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาการระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่ที่มีแรงงานตางดาวอยูจํานวนมาก คือ สถานที่พักอาศัยมีความแออัด 
สภาพแวดลอมภายในโรงงาน โรงอาหาร และยานพาหนะในการรบัสงคนงานยงัไมเปนไปตามมาตรฐาน
การรกัษาระยะหางทางสงัคม (Social distancing) ซึง่เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหมยีอดผูตดิเชือ้เกอืบ ๕๐% 
ดังนั้น การจัดการที่จําเปนตองดําเนินการ คือ ตองแยกที่พักอาศัย จัดการยานพาหนะท่ีนําแรงงาน
เขามาท่ีโรงงาน ซึ่งนั่งกันมาอยางแออัด โดยในชวงเวลาท่ีผานมามีแตคําวา “ทําไมได” เพราะสภาพ
แวดลอมในการพักอาศัยของคนงานท่ีอาศยัอยูดวยกันจํานวนมาก ซึง่โรงงานไมสามารถจัดหาท่ีพกัใหกบั
คนงานใหเปนไปตามมาตรฐานในการรกัษาระยะหางทางสงัคม ทัง้ทีรู่วาโรคโควดิ ๑๙ จะเกดิการระบาด
ระลอกใหม และรูวาถามีคนติดเชื้อในกลุมคนท่ีแออัดจะเกิดอะไรข้ึน ทําใหประเทศไทยพลาดโอกาส
ในการปองกันการแพรระบาดดังกลาวมาแลว  

  ในสวนของการควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ นั้น ควรใชเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยู
ใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยประเทศไทยควรใชกระบวนการตรวจคัดกรองผูติดเช้ือที่มี
ความรวดเรว็ ประหยดั และมปีระสทิธภิาพ กลาวคอื เมือ่ตรวจแลวตองมคีวามไว ๑๐๐% เพือ่ใหสามารถ
แยกตัวผูตดิเช้ือออกมาไดอยางรวดเร็ว และแยกผูตดิเช้ือไปอยูในสถานท่ีกกัตวั เพือ่ปองกันการแพรเชือ้
ไปยังบุคคลอ่ืน โดยในสวนของการใชเทคโนโลยีในการหาผูติดเชื้อในเชิงรุกนั้น ปจจุบันมีการตรวจ
หาเศษชิ้นสวนโปรตีนของไวรัสจากการแยงจมูก ที่เรียกวา Antigen ซึ่งใชไมได หรือการบวนนํ้าลาย 
และแยงจมกูเพือ่เกบ็สิง่คดัหลัง่มาตรวจ เพือ่หาทอนรหัสพนัธุกรรม เรยีกวา RT-PCR ซึง่องคการอนามัยโลก
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หรือประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย มีขอสรุปไปในทิศทางเดียวกันวาไมสามารถคัดกรองผูติดเช้ือ
ไดอยางแมนยาํและเหมาะสม แตประเทศไทยกย็งัคงใชวธิกีารตรวจคดักรองผูตดิเชือ้ดวยวธิกีารแยงจมกู 
ซึ่งการแยงจมูกเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือโควิด ๑๙ นั้น พบวาการแยงจมูกเพียงครั้งเดียว
อาจจะยังไมไดขอสรุป กลาวคือ ถาไมพบในคร้ังแรกตองแยงจมูก ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ - ๑๔ วัน ดังนั้น 
การแยงจมูกจึงเปนการตรวจที่มีกระบวนการที่ทํายาก และไมสามารถยืนยันผลไดภายในครั้งเดียว 
รวมถึงราคาคอนขางแพง คือ ประมาณ ๒,๒๐๐ บาท ตอการตรวจ ๑ ครั้ง ดังนั้น หากใชวิธีการตรวจ
แบบนี้ในเชิงรุกกับผูใชแรงงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ คน จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก 
และการตรวจไมพบการติดเช้ือในคร้ังแรกก็ไมไดหมายความวาจะไมติดเช้ือ ๑๐๐% ซึ่งจะตองมี
การตรวจซํ้าตามที่กลาวไวขางตน

ดังนั้น การตรวจหาผูติดเช้ือในเชิงรุกที่เหมาะสมจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิง 
ซึ่งทางศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหมไดเคยเสนอไปยังรัฐบาลต้ังแตเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 
๒๕๖๓ โดยใชวิธีการตรวจเลือด กลาวคอื เมือ่คนตดิเชือ้ รางกายจะสรางภมูคิุมกันขึน้มาเพ่ือตอสูกบัเช้ือ 
ซึง่กรณขีองไวรสัโควิด ๑๙ รางกายจะสรางภมูคิุมกันประมาณ ๔ วันหลงัจากตดิเชือ้ ซึง่ศนูยวิทยาศาสตร
สุขภาพโรคอุบัติใหมไดใชการตรวจเลือดมาตรฐาน ซึ่งสามารถบอกภูมิคุมกันได ๓ ระดับ โดยใชเวลา
เพียง ๓ ชั่วโมงก็จะทราบผล แตอาจจะไมทันใจ โดยวิธีดังกลาวถือวาเปนการตรวจที่ทราบผลเร็ว
และมีความจาํเพาะ ๑๐๐% คอื หากไปติดเชือ้ไวรสัตัวอืน่จะใหผลเปนลบทัง้หมด และถาเลอืดเปนบวก 
แสดงวามีการติดเช้ือเกิดขึ้น ตองทําการตรวจตอวามีการปลอยเช้ือไดหรือไม นอกจากน้ี การตรวจ
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธุแอฟริกา บราซิล และอ่ืน ๆ ทีท่ยอยออกเร่ือย ๆ ดวยวิธ ี RT-PCR 
พบวา ไมสามารถตรวจหาเช้ือไดทัง้หมด กลาวคอื หากใชวธีิดงักลาวกบัชุดตรวจแบบหน่ึงจะตรวจเจอ
แตอีกแบบหน่ึงกลับตรวจไมเจอ แตหากตรวจดวยวิธีตรวจเลือดจะยังคงใหผลเปนบวก ๑๐๐% 
โดยผลการตรวจ ๑๑ คน ใน ๑๕ คน ของคนไทยทีก่ลบัจากซดูานในเดอืนตลุาคม ๒๕๖๓ สามารถใหผล
เปนบวกไดตั้งแตการตรวจวันแรก และเม่ือเจาะเลือดคนท่ีเหลือภายใน ๑๔ วันก็ตรวจเจอท้ังหมด 
โดยการตรวจหาเช้ือดวยการแยงจมูกดวยวิธี RT-PCR พบ ๕ รายในวันแรก, ๖ รายในวันที่ ๓, ๓ ราย
ในวันที่ ๕ และ ๑ รายในวันที่ ๙ ทั้งน้ี เปนที่นาสังเกตและเปนขอระวังวา ถาเปนสายพันธุผิดเพ้ียน 
การตรวจเลือดแทนท่ีจะไดผล ๑๐๐% ในวันแรกจะย่ิงมีขอจํากัด แตโดยรวมการใชวิธีตรวจเลือด
มีกระบวนการท่ีถกูกวาและงายกวาวธีิการแยงจมูก แตทัง้นี ้การตรวจโดยเจาะเลือดตองใชเวลา ๓ ช่ัวโมง 
หากจะสงการตรวจหาเช้ือโควิด ๑๙ มาจากพ้ืนที่ชายแดน และจากภูมิภาคตาง ๆ มายังสวนกลาง 
กอ็าจจะใชเวลาบาง โดยในเบ้ืองตนไดมกีารเสนอขอมลูชดุนีใ้หทางรัฐบาลพิจารณาแลวประมาณ ๖ คร้ัง 
แตยังไมไดรับการอนุมัติเปนการตรวจเชิงรุก

 ในสวนของชุดตรวจปลายนิ้ว ปจจุบันมีหลายยี่หอที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหาร           
และยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตรการแพทยรับรองและอนุมัติ แตยังไมตอบโจทยในสถานการณ
ปจจุบันเลย กลาวคือ การคัดกรองตองไมหลุดและตองไว ๑๐๐% โดยในสวนของชุดตรวจปลายน้ิว                
ของบริษทั ใบยา ไฟโตฟารม จาํกดั (ใชเวลา ๒ นาที) และชุดตรวจมาตรฐานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ดังที่กลาวขางตน (เวลา ๓ ชั่วโมง) ใชตัวจับภูมิคุมกันในเลือดท่ีแสดงสภาวะการติดเช้ือตัวเดียวกัน 
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คือ RBD ซึ่งจะไมเหมือนกับชุดตรวจอ่ืน กลาวคือ ถึงแมวาจะใชวิธีการตรวจเลือดในการหาหลักฐาน
ของการติดเช้ือ แตหากใชนํ้ายาในการตรวจไมเหมือนกัน ก็จะแสดงผลไมเหมือนกัน จึงไมอาจจะ
สรุปวาการเจาะปลายนิ้วในการหาเชื้อโควิด ๑๙ ไมนาเชื่อถือ ซ่ึงเนื่องจากผูมีอํานาจในการกําหนด
นโยบาย การออกกฎหมายและการอนุมตัไิมใชบคุคลทีท่าํงานดานการวิจยัเกีย่วกบัโรคระบาด ไมทราบ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร จึงอาจใหความสําคัญกับการพิจารณารายงานการวิจัยของตางประเทศ
เปนหลัก โดยไมมีความชัดเจนในการตีความหมาย โดยปจจุบันบริษัท ใบยา ไฟโตฟารม จํากัด ใชชุด
ตรวจเจาะปลายน้ิวในการตรวจหาเช้ือโควดิ ๑๙  และกาํลงัพฒันาไปสูการผลิตวคัซนี ซึง่ปจจบุนัไดผาน
การทดสอบในหนูและลิงแลว และในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ก็จะนํามาทดสอบในมนุษยครั้งที่ ๑ 
โดยถาทําสําเร็จประเทศไทยจะมีวัคซีนใชในราคาถูก เพราะวัคซีนดังกลาวน้ีทํามาจากใบยาพืช คือ 
สรางทําโปรตีนวัคซีนโดยใชใบยาพืชนั่นเอง และผลิตเปนจํานวนมหาศาลได  

  การปองกันและควบคุมโรคระบาด โดยตองคัดกรองผูติดเชื้อใหไดเร็วที่สุดและกักตัว
แยกตวัออกไป และตองคดักรองไดทัง้ในระดบัมวลชน ไดแก ดานตรวจคนเขาเมอืง โรงงาน โรงเรยีน             
และระดับบุคคล เพราะฉะนั้น การตรวจคัดกรองจึงตองงาย สามารถเขาถึงไดทุกคน ไมวาจะรวย
หรือยากดีมีจน ตองสามารถตรวจไดหมด และใชเวลาเพียง ๒ นาที ถาเราสามารถทําได ถูก เร็ว ดี 
ก็จะตอบโจทยเร่ืองเศรษฐกิจได กลาวคือ เศรษฐกิจจะฟนตัวไดตองมาพรอมกับความปลอดภัย
ของคนไทยในประเทศ ซึง่การกําหนดสีใหแตละจงัหวดัอาจจะยังไมตอบโจทย เน่ืองจากในแตละจงัหวดั
จะมีคนที่ติดเช้ือแตไมแสดงอาการปะปนอยู เมื่อไปทํางาน พบปะผูคน หรือไปทํากิจกรรมที่มีคน
จาํนวนมาก กจ็ะแพรเชือ้ไปเรือ่ย ๆ  โดยเคยมกีารคาํนวณวาใน ๑ เดอืน ผูตดิเชือ้ ๑ คน สามารถแพรเชือ้
ไปยังผูอื่นไดถึง ๑,๗๐๐ คน
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

มาตรการในการฟนฟูประเทศไทยจากสถานการณการระบาดดวยวิธกีารตรวจเชิงรกุใหได ๑๐๐% 
ตองใชกระบวนการตรวจท่ีถูก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในสวนของใบยาไฟโตฟารม ซึ่งเปน
การตรวจเช้ือเลือดจากปลายน้ิว และในสวนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนการตรวจยืนยัน
ดวยวธิกีารเจาะเลอืด และใชตรวจคดักรองเจาหนาทีท่ีท่าํงานในทาํเนียบรฐับาล โดยตรวจจาํนวน ๓๘๐ คน 
ปรากฏวาพบมีเลือดบวกจากการเจาะปลายน้ิว จํานวน ๙ คน จึงไดแยกตัวเจาหนาที่ที่ผลตรวจ
เปนบวกมาตรวจซํ้าท่ีศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
ปรากฏวาเปนผลบวกปลอม คือ ไมติดเช้ือโควิด ๑๙ ทั้งนี้ ผลบวกปลอมจะเปนเทากับ ๒.๖% 
แตถาตรวจดวยวิธีการแยงจมูก จะมีคาใชจายตอรายประมาณ ๒,๒๐๐ บาท และการตรวจดวยวิธีการ
แยงจมูกเพียงคร้ังเดียวอาจจะไมสามารถทราบผลไดอยางแนนอน แตจะตองมีการแยงจมูกซ้ํา ๒ - ๓ ครัง้ 
ดงันัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตรวจโดยชดุตรวจเลอืดปลายนิว้กอนและยนืยนัตอดวยของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ จะมรีาคาทีป่ระหยดักวาและสามารถรูผลการตรวจไดอยางรวดเรว็ ชดุตรวจเลอืดดงักลาว
จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรนํามาใชการตรวจคัดกรองผูติดเชื้อโควิด ๑๙ ในทําเนียบรัฐบาลนั้น 
ถาตรวจแยงจมูก ๓๕๐ คน จะเทากับ ๗๗๐,๐๐๐ บาท แตตรวจปลายน้ิวเทากับ ๗๐,๐๐๐ บาท 
และตรวจซํ้า ๙ คนดวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณจะเทากับ ๙,๐๐๐ บาท

หากสามารถตรวจคดักรองผูตดิเชือ้ไดอยางรวดเรว็ จะทําใหแยกตวัผูปวยเพือ่ทําการรกัษาได
อยางรวดเรว็ และสามารถปองกนัการแพรเชือ้ไปยงัผูอืน่ และสามารถบริหารจดัการในเรือ่งจาํนวน
เตียงในการรองรบัผูปวยของโรงพยาบาลไดอยางเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ ในระหวางการรอวคัซีน
ปองกันโควิด ๑๙ เพื่อนํามาฉีดใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงตอไป 

สําหรับในสวนของวัคซีน ไมวาจะเปนของไฟเซอร หรือโมเดอรนา หรือแมแตยี่หออื่น ๆ ก็ตาม 
จากผลการทดสอบยงัไมสามารถปองกนัการตดิเชือ้ได ๑๐๐ % แตผอนอาการหนกัเปนเบา และควรทีจ่ะ
มีการปลอยเช้ือไดนอยลงและส้ันลง และก็ยังไมสามารถปองกันโควิดสายพันธุแอฟริกาและบราซิล 
เนื่องจากมีการกลายพันธุ ดังนั้น ถึงแมวาประเทศไทยจะสามารถควบคุมโควิด ๑๙ ได คนไทยสามารถ
เดินทางไปตางประเทศได แตตองเขาใจวายงัติดเช้ือไดจากโควิด ๑๙ เช้ือปกติและวัคซีนทีฉ่ดีไมสามารถ
ปองกันโควิด ๑๙ สายพันธุอื่น ๆ ได ในทางกลับกันถานักทองเที่ยวชาวตางชาติจะเดินทางเขามาเที่ยว
ในประเทศไทยแมวาฉีดวัคซีนแลว เช้ือโควิด ๑๙ สามารถจะแฝงอยูในรางกายของนักทองเท่ียว 
ผลกระทบตอการทองเท่ียวของประเทศไทยและผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทีเ่กีย่วเน่ืองกับการทองเท่ียว 
โดยเฉพาะจะเกี่ยวเน่ืองกับวัคซีนที่ไมสามารถออกฤทธ์ิตอไวรัสกลายพันธุแมฉีดแลวยังติดเชื้อไดใหม

ในขณะที่ยังไมมีวัคซีนท่ีสามารถปองกันโรคโควิด ๑๙ ไดทุกสายพันธุ  สถานการณของ                 
ทกุประเทศยังคงมีความเส่ียงรวมถึงประเทศไทย และมีแนวโนมจนถึงสิน้ป พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือนานกวานัน้ 
แตถาประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได ก็จะสรางความเช่ือมั่นใหกับ
ประชาชนที่จะออกมาใชชีวิตตามปกติ ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจฟนตัว และถาสามารถ
ตรวจคัดกรองประชาชนในประเทศได ๑๐๐% และมีผลตรวจยืนยนัวาไมตดิเช้ือโควิด ๑๙ ในการยืนยนั
เพ่ือเขาไปในรานอาหาร สถานบันเทิง โรงภาพยนตรหรือสถานที่ที่มีคนไปรวมตัวกันจํานวนมาก 
ก็จะสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จะมีกระบวนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดรูปแบบใหม 
สามารถตรวจและรูผลไดภายในเวลาประมาณ ๑ นาที ในราคา ๕๐ บาท ซึ่งศูนยวิทยาศาสตร
สขุภาพโรคอบุตัใิหมกาํลงัตระเตรยีมและสามารถตรวจหาเช้ือโควดิ ๑๙ รวมท้ังโควดิ ๑๙ ทีก่ลายพนัธุ 
ไมวาจะเปนแอฟริกา บราซิล อังกฤษ หรือตัวอื่น ๆ และที่แพรไปยังสุนัข แมว ตัวมิงค เสือ                      
และจะสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสตัวอื่น ๆ ทั้ง ๒๔ ตระกูลได อันเปนเชื้ออุบัติใหม

 กลาวโดยสรุป การแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตองการการแกไขปญหา
ใหสอดคลองกับบรบิทของประเทศไทย ทีม่ผีลการศึกษา มเีอกสารหลักฐาน  และผลการตรวจรักษาท่ีแทจรงิ 
ไมใชการศึกษาจากตําราหรือผลการศึกษาวิจัยของตางประเทศเพียงประการเดียว เมื่อมีประเด็น            
ขอโตแยงเก่ียวกบัการแกไขปญหาโรคโควิด ๑๙ จะตองใชขอมลูผูตดิเช้ือโควิด ๑๙ และผลการศึกษาวิจยั            
ในประเทศมาประกอบการพิจารณาดําเนินการ ไมควรใชอํานาจการบังคับบัญชาในการตัดสินใจ
เพยีงอยางเดียว ประการสําคญั หากสามารถตรวจคัดกรองผูติดเชือ้โควดิ ๑๙ ไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
จะชวยสรางความม่ันใจใหกบัประชาชน และสามารถเปดรบันกัทองเท่ียวตางประเทศใหเขามาทองเท่ียว
ภายในประเทศและทําใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจใหสามารถฟนตัวได การควบคุมโรคโควิด ๑๙ 
และแยกผูติดเชื้อเพื่อกักตัวและทําการรักษาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอไป
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
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จุลนิติ  :  การฟ � �นฟูประ เทศจาก
วิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรงที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย “ในมิติด�านกฎหมาย” 
ควรมีแนวทางอย�างไร 

รองศาสตราจารย�มานิตย� จุมปา :
ในยามที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ - ๑๙) 
อุบัติขึ้นไดสงผลกระทบตอหลากหลายภาคสวน
ในแตละประเทศ จนทําใหโลกทั้งโลกตกอยูภายใต
วิกฤติการณโควิด - ๑๙ ในเบื้องตนเมื่อโควิด - ๑๙ 
อบุตัขิึน้ ประเทศตาง ๆ  ในโลกอันรวมถึงประเทศไทยเอง
ก็ตองรับมือกับการบริหารจัดการประเทศภายใต
วกิฤตกิารณโควดิ - ๑๙ ในบรรดาการบรกิารจดัการนี้
ก็จําตองใช “กฎหมาย” ในฐานะเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการ ดังจะเห็นได ว า สําหรับ
ประเทศไทยน้ันในแรกเร่ิมเ ม่ือเผชิญหน า กับ
วิกฤติการณโควิด - ๑๙ ก็มีการใชพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใหอํานาจผูวาราชการ
จังหวัดแตละจังหวัดภายใตความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต อ จังหวัดที่ จะควบคุม
โควิด - ๑๙ แตปรากฏวา การใชพระราชบัญญัติ

ผู�อํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย�มานิตย�  จุมปา๑

แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๑นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตร
วิชาวาความ สภาทนายความ, เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขากฎหมายมหาชน) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเปรียบเทียบ
และกฎหมายระหวางประเทศ)  มหาวิทยาลัยเซาธเทิรนเมโทดิสต ประเทศสหรัฐอเมริกา (LL.M. (COMPARATIVE AND 
INTERNATIONAL LAW), SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY (S.M.U.), U.S.A.).

เมื่อวันจันทร�ที่ ๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ 
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มี.ค. - เม.ย. ๖๔๑๓

๒พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
 “มาตรา ๙  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็ว หรือปองกันมิใหเกิดเหตุการณ

รายแรงมากข้ึน ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) หามมิใหบุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กําหนด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงาน

เจาหนาที่ หรือเปนบุคคลซึ่งไดรับยกเวน
(๒) หามมิใหมีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ  หรือกระทําการใดอันเปนการยุยงใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
(๓) หามการเสนอขาว การจําหนาย หรือทําใหแพรหลายซ่ึงหนังสือ สิ่งพิมพ หรือส่ืออื่นใดที่มีขอความอันอาจ

ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสารทําใหเกิดความเขาใจผิดในสถานการณฉุกเฉิน
จนกระทบตอความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศ
สถานการณฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร

(๔) หามการใชเส นทางคมนาคมหรือการใชยานพาหนะ หรือกําหนดเง่ือนไขการใชเส นทางคมนาคม
หรือการใชยานพาหนะ

(๕) หามการใชอาคาร หรือเขาไปหรืออยูในสถานที่ใด ๆ
(๖) ใหอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกลาว หรือหามผูใดเขาไป

ในพื้นที่ที่กําหนด
ขอกําหนดตามวรรคหน่ึง จะกําหนดเง่ือนเวลาในการปฏิบัติตามขอกําหนดหรือเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเจาหนาที่ หรือมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดพ้ืนที่และรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติ
ที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนเกินสมควรแกเหตุก็ได”. 

โรคติดตอ พ .ศ . ๒๕๕๘ อาจไมทันตอการรับมือกับโควิด - ๑๙ ทายสุดก็มีการยกระดับ
รวมศูนยอํานาจในการบริหารจัดการประเทศภายใตวิกฤติการณโควิด - ๑๙ โดยรัฐบาลซ่ึงอาศัย
อํานาจตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินทั่วประเทศเพ่ือใหสามารถใชมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได อันเปนการรวมศูนยอํานาจในการ
บริหารจัดการไวที่ฝายบริหารสูงสุดของประเทศ คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี การประกาศ
สถานการณฉุกเฉินนี้ยังคงมีการขยายใหใชไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจะมีการพิจารณา
กอนครบกาํหนดดงักลาววายงัคงมคีวามจาํเปนอยูหรอืไม หากมคีวามจําเปนอยูก็จะมกีารขยายการประกาศ
สถานการณฉุกเฉินออกไปอีก จะเห็นไดวามาตรการตาง ๆ ภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเฉพาะการออกขอกาํหนดตามมาตรา ๙ นัน้๒ มกีารใชเพือ่แกไข
สถานการณโควิด - ๑๙ ใหสอดคลองไดสัดสวนกับระดับความรุนแรงของโควิด - ๑๙ ในแตละชวงเวลา 
ดังน้ัน จะเห็นไดวามาตรการตาง ๆ ภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงถูกนํามาปรับใชเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโควิด - ๑๙

 เม่ือสามารถใชมาตรการตาง ๆ ภายใตพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโควิด - ๑๙ แลว สิ่งที่รัฐบาลไดดําเนินการ
ตอไปในทางกฎหมายในชวงการบริหารประเทศภายใตวิกฤติการณโควิด - ๑๙ คือ การดําเนินการ
แกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารประเทศในชวงเวลาแหงความยากลําบากใหได 
เชน การตราพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสือ่อเิลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ เพราะโควิด - ๑๙ 
ทําใหตองมีการใชมาตรการท่ีเขมขนเพ่ือควบคุมการระบาด โดยเฉพาะอยางย่ิงการเวนระยะหาง
ทางสังคม (social distancing) ทําใหการปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทาง
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๑๔จุ ล นิิ ติ

แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๓หมายเหตุทายพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓.

เศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคสวนซึ่งตองมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเปนปกติตองดําเนิน
การดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส แมจะมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ 
เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส อันเปนกฎหมายกลางวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
วางหลักเกณฑการปฏิบัติในการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสไวแลว แตผูเขารวมประชุมอยางนอย
หนึง่ในสามขององคประชมุยงัตองอยูในสถานทีเ่ดยีวกนั ทาํใหผูซ่ึงตองเขารวมประชมุในสถานทีเ่ดยีวกนั
มีความเสีย่งสงูทีจ่ะตดิโรค ไมสอดคลองกับการเวนระยะหางทางสงัคม นอกจากนี ้หลกัเกณฑเดมิทีม่อียู
ยังไดกําหนดใหผูเขารวมประชุมท้ังหมดตองอยูในราชอาณาจักรซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพการทํางาน
ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อันสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
และความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดิน ตลอดจนการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของภาคเอกชนอยางรุนแรง ดงัจะเห็นไดจากการท่ีบรษิทัตาง ๆ  ตองเล่ือนประชุมใหญสามญัผูถอืหุนออกไป
โดยไมมีกําหนด ในขณะที่จําเปนอยางยิ่งที่ภาคเอกชนตองปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและฉับพลัน
เพือ่สนองตอบตอสถานการณทางเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลงอยางทันททัีนใด จงึตองมกีารตราพระราชกําหนดน้ี
ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ๓ 

 นอกจากน้ัน ภาครัฐยังมีมาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือเยียวยา ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ในชวงวิกฤติการณโควิด - ๑๙ ผานการออกกฎเกณฑตาง ๆ  เชน กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
ออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยภาษเีงนิได กาํหนดใหมกีารหกัภาษ ีณ ทีจ่ายในอตัราท่ีลดลง
จากท่ีกําหนดไวสําหรับการจายเงินไดพึงประเมินบางประเภทท่ีไดจายตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และสําหรับการจายเงินไดพึงประเมินบางประเภทที่ผูมีหนาท่ีนําสงภาษี
ไดดําเนินการตามวิธีนําสงที่กําหนดตามมาตรา ๓ ปณรส แหงประมวลรัษฎากร และไดจายตั้งแตวันท่ี 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อชวยใหผู ประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของโควดิ - ๑๙ มสีภาพคลองเพิม่ขึน้  และประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง การยกเวนอากร
ศุลกากรสําหรับของท่ีนําเขามาเพ่ือรักษา วินิจฉัย หรือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยใหยกเวนอากรศุลกากรสําหรับของที่นําเขามาเพื่อใชรักษา วินิจฉัย 
หรือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไมวาจะอยูในพิกัดประเภทใด ตามรายการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด เปนตน

 อีกทั้งภาครัฐยังไดมีการตราพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพือ่ใหกระทรวงการคลงัโดยคณะรฐัมนตรอีนุมติัใหมอีาํนาจกูเงนิบาทหรอืเงนิตรา
ตางประเทศ เพ่ือใหนําไปใชจายภายใตแผนงานหรือโครงการเพ่ือวัตถุประสงคในการแกไขปญหา
การระบาดของโควิด - ๑๙ วงเงินรวมไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท (หนึ่งลานลานบาท) โดยมีการ
กาํหนดขอบเขตการใชเงนิกูไวในมาตรา ๕ วา จะนําไปใชเพือ่การอืน่นอกจากการดงัตอไปนีไ้มได ไดแก 
(๑) เพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (๒) เพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหแก
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มี.ค. - เม.ย. ๖๔๑๕

ภาคประชาชน เกษตรกร และผูประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ (๓) 
เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ 

 เมื่อภาครัฐมีเงินก็มีมาตรการตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือแกประชาชนในชวงเกิดวิกฤติการณ
โควิด-๑๙ เชน โครงการเราชนะ รับสิทธิ ๗,๐๐๐ บาท เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
โควิด - ๑๙ ทั้งผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และประชาชนท่ัวไปที่เขาเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
นอกจากนี้ ยังไดมีโครงการ “ม.๓๓ เรารักกัน” เพื่อชวยเหลือผูประกันตนที่อยูในระบบประกันสังคม 
มาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ดวย นอกจากนั้น ในปลายเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังกําลังพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาสําหรับชวยเหลือขาราชการที่มี
อยูกวา ๑ ลานคนอีกดวย

 มาตรการของรฐัในการปองกนัและควบคมุโรคโควดิ - ๑๙ ผานมติทิางกฎหมายและการเยยีวยา
ผูไดรับผลกระทบจากโควิด - ๑๙ ผานมิติทางกฎหมายไดมีการดําเนินการไปแลว บัดนี้ในชวงปลาย
เดอืนกมุภาพันธ ๒๕๖๔ วคัซนีปองกนัโควิด - ๑๙ ไดเริม่ทยอยเขามาในประเทศไทยและจะมีการเร่ิมตน
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด - ๑๙ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คาดหมายวากวาจะดําเนินการจนเกิดภูมิคุมกัน
โควิด-๑๙ ที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศโดยเร็วอาจเปนชวงปลายป ๒๕๖๔ หรือเลยไปถึงตนป ๒๕๖๕
แตสิ่งหนึ่งที่ภาครัฐจําตองพิจารณาในชวงเวลาตนป ๒๕๖๔ เปนตนไป คือ การฟนฟูประเทศ
จากวิกฤติการณโควิด-๑๙ 

การฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณโควิด - ๑๙ แทจริงไดมีการเริ่มดําเนินการไปต้ังแตเมื่อมีการ
ออกพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีไดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตวัอยางเชน
มีการจัดทําแผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-๑๙ และโครงการภายใต
กรอบวงเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท ตาม พ.ร.ก.กูเงนิฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลานบาท (รอบที ่๑) โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู เปนตน การดําเนินการท้ังหมดอยูภายใตหนาที่และอํานาจของรัฐบาล 
แตอยางไรก็ตาม การฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณโรคระบาดรายแรงที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อาจจาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองอาศยัการระดมสมองจากภาคสวนตาง ๆ  ของรฐับาล และผานความเหน็ชอบ
ของรฐัสภาในฐานะทีร่ฐัสภามสีมาชกิทีถ่อืวาเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย ทัง้นี ้เพราะในชวงการฟนฟู
ประเทศท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น รัฐสภามีบทบาทเพียงการอนุมัติใหความเห็นชอบพระราชกําหนด
ใหอาํนาจกระทรวงการคลงักูเงนิเพือ่แกไขปญหา เยยีวยา และฟนฟเูศรษฐกิจและสงัคมทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ แตมาตรการที่รัฐบาลไดดําเนินการ
ในการฟนฟปูระเทศนัน้ ยังไมผานความเหน็ชอบจากรฐัสภา ทัง้ ๆ  ทีร่ฐัสภามสีมาชกิรฐัสภาทีเ่ปนผูแทน
ของปวงชนชาวไทย

ดังนั้น จึงใครขอเสนอวา ในชวงเวลาตอไปการฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณโรคระบาด
รายแรงท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย รฐับาลควรเปนผูนาํเสนอมาตรการตาง ๆ  โดยมีรฐัสภาเปนผูพิจารณา
ในมาตรการท่ีไมเรงดวน (เพราะมาตรการเรงดวนอาจจําตองดาํเนนิการอยางรวดเร็วโดยรัฐบาลเพ่ือใหทนั
ตอสถานการณ) โดยมาตรการในการฟนฟปูระเทศจากวกิฤติการณโควิด - ๑๙ จะมมีาตรการใดบางนัน้ 
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

จาํตองอาศัยการระดมสมองจากภาคสวนตาง ๆ เมื่อไดมาตรการที่เหมาะสมแลว ควรจักตองผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาดวย โดยอาจจัดทําเปน “รางพระราชบัญญัติวาดวยการฟนฟูประเทศ
จากวิกฤตการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ....” เพ่ือเปนการบูรณาการมาตรการตาง ๆ 
ไวในที่เดียวกันเพ่ือใหเกิดเอกภาพในการฟ นฟูประเทศ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติน้ี
จะประกอบไปดวยมาตรการตาง ๆ ที่จะฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณโควิด - ๑๙ โดยเปนมาตรการ
ทีจ่ะทาํใหประเทศฟนฟอูยางยัง่ยนื (sustainable recovery) อนึง่ มาตรการตาง ๆ  ในรางพระราชบัญญตันิี้
จะเปนการดําเนินการในชวงเวลาแหงการฟนฟูประเทศจากวิกฤติการณโควิด - ๑๙ จึงควรกําหนดไว
ในรางพระราชบัญญัตินี้ใหพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา 
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นผลเม่ือใชบังคับไป ๕ ป ซึ่งนาจะเปนชวงเวลาท่ีฟนฟูประเทศจากโควิด - ๑๙ 
ไดผลอยางเปนรูปธรรมแลว เพื่อใหกลับเขาสูกฎหมายในภาวะปกติ

อนึง่ รางพระราชบญัญตัวิาดวยการฟนฟปูระเทศจากวกิฤตการณโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
พ.ศ. .... ควรจะคํานึงถึงหลักการพื้นฐานในการฟนฟู ๘ ประการดังตอไปน้ีดวย ไดแก๔

 (๑) การฟนฟูตองเริ่มในระหวางที่มีการตอบสนองตอเน่ืองในสถานการณโควิด - ๑๙
 (๒) การฟนฟูตองยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางเพ่ือไมใหบุคคลกลุมใดอยูขางหลัง
 (๓) การฟนฟูตองใชการตัดสินใจโดยมีหลักฐานอยางโปรงใส
 (๔) การฟนฟูตองสรางใหดีขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 (๕) การฟนฟูตองรักษาผลประโยชนจากการพัฒนา
 (๖) การฟนฟูตองสรางความเปนปกแผนในระดับภูมิภาคและระดับโลกมากข้ึน
 (๗) การฟนฟูตองสรางกลไกการเผชิญปญหาที่มีประสิทธิภาพ
 (๘) การฟนฟูตองมีการสื่อสารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ  

๔
International Recovery Platform (IRP), COVID-19 Recovery Policy Brief, https://www.recoveryplatform.org

/assets/publication/Covid19_Recovery/COVID-19%20Recovery%20Policy%20Brief.pdf (๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔).
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จุลนิติ : ในทรรศนะของท�านการฟ��นฟู
ประเทศจากวิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรง
ที่ เหมาะสมสําหรับประเทศไทย “ ในมิติด �าน
รัฐศาสตร�และการบริหารนโยบายสาธารณะ” 
นั้น ควรมีแนวทางอย�างไร 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ทวิดา กมลเวชช :
สําหรับประเด็นการฟ นฟูประเทศจากวิกฤติการณ
โรคระบาดรายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยน้ัน 
ขออธบิายแยกเปนสองประเดน็ เน่ืองจากการฟนฟปูระเทศ
จากวิกฤตโรคระบาดนั้นจะกระทําไมได ถาปญหา
ที่เรามีอยูเดิมยังไมไดรับการแกไข ดังนั้น ประเด็นแรก
จะขอกลาวถึงสภาพปญหาของประเทศไทยที่มีอยูเดิม
ในปจจุบัน และตอเนื่องประเด็นที่สองซึ่งจะกลาวถึง
มาตรการใหม ๆ ที่ใชเปนแนวทางในการฟนฟูประเทศ
จากวิกฤตกิารณโรคระบาดรายแรงทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย

ประเด็นแรก : สภาพปญหาของประเทศไทย
ในปจจุบัน มีดังนี้

๑. ดานกฎหมาย
 สืบเนื่องจากประเทศไทยของเรามีกฎหมาย

คอนขางมากซึ่งหลายฉบับเปนอุปสรรคตอการฟ นฟู
ประเทศจากวิกฤติการณโรคระบาดรายแรงในปจจุบัน 

คณบดีคณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ทวิดา  กมลเวชช๑

แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ� โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

๑ การศึกษา
  ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย), SCHOOL OF PUBLIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS, 

UNIVERSITY OF PITTSBURGH, USA
  ประกาศนียบัตรดานการบริหารและการจัดการสาธารณะ, UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA, USA
  ปริญญาโทดานการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  ปริญญาตรีดานสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ� ๒๕๖๔ 
ณ คณะรัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

กลาวคือ กฎหมายเหลานั้นถูกสรางขึ้นมาแบบมีความเฉพาะ อาทิเชน กฎหมายท่ีใชในการกํากับ
หนวยงานโดยกําหนดตามชื่อหนวยงาน หรือกฎหมายที่ใชกํากับปญหาแตละเรื่อง (issue) ไดแก 
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมถึงกฎหมายการเงินการคลัง 
ซึ่ง ณ วันที่กฎหมายถูกสรางหรือตราขึ้นน้ัน กฎหมายเหลาน้ีถูกสรางดวยความเฉพาะไมวาจะเปนดาน
การใชงาน (Function based) ดานพืน้ท่ี (Area based) หรอืดานจดัการปญหา (issue) ซึง่จะเกิดปญหาขึน้
ทันทีเมื่อตองมีการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน โดยมีกฎหมายของแตละหนวยงานกํากับ
ใหแตละหนวยงานตองใหความสําคัญกับกฎหมายของตนเปนหลัก ทําใหเกิดความบกพรองเรื่อง
การประสานงาน ดังนั้น หากกลาวถึงกฎหมายท่ีใชจัดการปญหา (issue) เชน กฎหมายโรคติดตอ
หรือกฎหมายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย คนสวนใหญจะนึกถึงกรมควบคุมโรคและกรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง ๆ ที่กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายระดับชาติ กําหนดใหทุกหนวยงาน
ในชาติตองดําเนินการรวมกัน ฉะนั้น เมื่อกฎหมายกํากับหนวยงานมีความสําคัญ หนวยงานตาง ๆ 
กจ็ะไมใหความสาํคญักบักฎหมายทีใ่ชกํากบัปญหาเทาทีค่วร โดยเหน็วาเปนภารกจิหลกัของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรง ดังนั้น เมื่อถึงคราวมีเหตุจําเปนที่จะตองใชกฎหมายเหลานี้ จึงเกิดปญหาขัดของ
ดวยสาเหตุสองประการ คือ (๑) ใครเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาว และ (๒) ดวยเหตุผล
ดาน Professionality จึงเกิดความไมกลาใชหรือไมคุนชินกับการบังคับใชกฎหมายน้ัน

 นอกจากนี ้การทีป่ระเทศไทยของเรามกีฎหมายหลายฉบบัแตไมเคยมกีารพจิารณาในภาพรวม
วากฎหมายดงักลาวขดัหรอืแยงกนับางหรอืไม เมือ่เราไมเคยมปีระมวลกฎหมายดานสาธารณภัยมากอน 
การบังคับใชกฎหมายดานสาธารณภัยจึงไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชปะปน 
และตางหนวยงานตางใชระเบียบที่ตนถนัด ภายใตอํานาจของกฎหมายที่ตนยึดถือ ประกอบกับ
กฎหมายไทยสวนใหญมกัจะกาํหนดคาํวา “ให” และ “หาม” เอาไว ทาํใหผูใชกฎหมายเกดิความสบัสน
วาสิง่ทีก่ฎหมายไมไดกาํหนด “หาม” สามารถท่ีจะกระทําไดหรอืไม และจะเกิดความรับผดิทางกฎหมาย
หรือไม

 ๒. ดานการบริหารจัดการโครงสรางตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
กลาวคอื ในปจจบุนัหนวยงานภาครฐัยงัขาดการบรูณาการหรอืการทาํงานรวมกนั ขาดความเชือ่มัน่

ในศกัยภาพของหนวยงานและคนในพืน้ท่ีทีป่ระสบปญหาจรงิ ทัง้ ๆ ทีค่นในพืน้ท่ีมศีกัยภาพมากเพยีงพอ 
โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เปนเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการโรคระบาดหรือสาธารณภัยที่เกิดข้ึน
ในพ้ืนท่ี ดังนั้น ประเทศเราจึงตองการความผสมผสาน (Hybrid) คือตองทํางานในเนื้อหางานนั้น ๆ 
อยางมีความรู ความชํานาญ และสามารถจัดการใหระบบงานคลองตัว ปรับตัวไดตามปญหาหรือวิกฤต
ทีเ่ปลีย่นแปลงเปล่ียนรูปไป ในแงของการประสานการทํางานของบุคลากรภาครัฐซึง่ยงัไมมคีวามพรอม 
รวมกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีใหมทางเทคโนโลยี เพี่อรองรับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น

๓. ดานการกระจายอํานาจ 
ปจจุบันเรามีการกระจายอํานาจในลักษณะการผลักภารกิจใหทํา ซึ่งไมเปนไปตามหลักการ

กระจายอํานาจท่ีรฐัจะตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินรูจกัพึง่ตนเองและตัดสนิใจในกิจการของทองถ่ินได 
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เราจาํเปนตองพฒันาจงัหวดัทีมี่ความพรอมโดยเฉพาะในเรือ่งของโรคระบาดหรอืสาธารณภยับนพืน้ฐาน
ความเขาใจทีว่าคนทีอ่าศยัอยูในพืน้ทีน่ัน้จะเปนผูทีร่บัรูปญหาไดดทีีส่ดุและรูวธิแีกไขปญหาทีเ่หมาะสม
กับตนเองที่สุด จึงควรที่จะมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองไมวาเรื่องใดก็ตาม ทั้งการพัฒนา
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น (๑) กฎหมายจึงตองสนับสนุนใหคนในพื้นที่สามารถตัดสินใจ
ไดดวยตนเอง (๒) ตองสามารถใชโครงสรางอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจได และ (๓) ตองมีการสะสม
ความเชี่ยวชาญ (Professional) ในการทํางาน โดยจัดใหมีการสรางเสริมศักยภาพใหกับคนในพื้นที ่
ตวัอยางเชน อาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบาน (อสม.) เปนตวัอยางทีดี่ทีส่ดุของการกระจายอาํนาจ 
เพราะ อสม. มีความรูเรื่องในพื้นที่ และมีความชํานาญในเรื่องมาตรฐานสาธารณสุข นอกจากนี้ 
คนในพื้นที่ยังมีความเชื่อถือคุนชิน และเชื่อวา อสม. ทําเพื่อประโยชนของพวกเขาจริง ๆ

 ๔. ดานความเปนมืออาชีพ (professionality) 
การส่ังสมประสบการณใหเกิดความชํานาญตามโครงสรางอํานาจหนาทีแ่ละสามารถทํางานรวมกัน

ไดนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะความเปนมืออาชีพ (professionality) ในดานวิกฤติการณ (crisis) 
ซึ่งประเทศไทยยังไมมีความเปนมืออาชีพในดานน้ี เชน สวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ซึง่มบีทบาทตางกนั ความเปนมอือาชพีกจ็ะตองแตกตางกนั ทองถิน่หรอืพืน้ทีต่องสามารถ
ตดัสนิใจในปญหาวกิฤตเิองได (หลักการกระจายอํานาจ) โดยตองเปนการตัดสนิใจในรูปแบบท่ีสามารถ
ใชขอมูลที่มีอยูในพื้นที่ได โดยมีภูมิภาคทําหนาที่ประสาน และมีสวนกลางทําหนาที่เชิงนโยบาย 
ซึง่ความเปนมอือาชีพของราชการสวนกลางก็คอื การมอบอํานาจหรือการใหสทิธ ิ(enable) เราจะเห็นได
จากกรณีการใชมาตรการปองกันการแพรระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยและ
ผูวาราชการจงัหวดัอทุยัธานใีนชวงทีผ่านมา ทีส่ามารถบรหิารจดัการไดโดยไมตองพึง่พาสวนกลาง ทัง้นี้ 
ความเปนมืออาชีพ (professionality) นี้จะทําใหทุกหนวยงานสามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกัน 
และสงเสริมซึ่งกันและกันได 

 ๕. ดานขอมูล (data) 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานมีการจัดเก็บขอมูลอยูแลว แตเปนการจัดเก็บขอมูล

เพ่ือนาํไปใชประโยชนภายในหนวยงาน โดยขอมลูดงักลาวไมเคยถูกตรวจสอบวามคีวามถูกตอง ทนัสมัย 
(update) หรือไม และไมทราบวาเปนการจัดเก็บในรูปของขอมูลดิบ ขอมูลสารสนเทศ หรือเปนขอมูล
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แนวทางการฟ��นฟูประเทศจากวิกฤติการณ�โรคระบาดร�ายแรงท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย

แบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support system) ที่สามารถตอบสนองตอหนวยงานอื่นได 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา และผูปวยติดเตียง ซึ่งจําเปนตอการใหความชวยเหลือในภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นและตองใชขอมูลดังกลาวน้ัน

ดังนั้น สภาพปญหาที่มีอยูทั้ง ๕ ดานดังกลาว ลวนเปนปญหาที่จะตองไดรับการแกไขเสียกอน 
จึงจะมีการฟนฟูประเทศตอไปได หากไมมีการแกไขปญหาเหลาน้ี ก็ไมตางจากการท่ีเราฟนฟูประเทศ
ในลักษณะที่เปรียบเสมือนกับการเอาปูนไปฉาบสนิม ซึ่งไมกอใหเกิดผลดีกับประเทศเราอยางแนนอน

 ประเดน็ทีส่อง : แนวทางในการฟนฟปูระเทศจากวกิฤตกิารณโรคระบาดรายแรงทีเ่หมาะสม
กับประเทศไทย ตองเปนแนวทางเพื่อการฟนฟูที่ดีขึ้นกวาเดิมและพรอมสําหรับวิกฤตท่ีจะเกิดข้ึนอีก
ในครั้งหนา ดังน้ี

 ๑. นโยบายภาครัฐในระยะสั้น เชน นโยบายการจัดหาวัคซีนตานไวรัสโควิด-๑๙ ของรัฐบาล 
เราตองทําความเขาใจกอนวา การฉีดวัคซีนเปนมาตรการในการปองกันตนเอง ซ่ึงควรที่จะตองจัดหา
ใหกับกลุมเปราะบางและกลุมเส่ียงเปนลําดับแรก กระน้ัน มาตรการ social distancing หรือ การเวน
ระยะหางทางสงัคมกย็งัคงตองมอียู เพือ่ใหแนใจวาสามารถควบคมุการระบาดไดจนไมมผีลกระทบตอไป 
อกีทัง้ในระยะยาว วธีิคดิแบบความปรกตใิหม ทีเ่กดิขึน้จากวกิฤตโควดิทีผ่านมา ควรทาํใหเรากลบัมาทบทวน
วิถีชีวิตบางรูปแบบ อาทิ สิ่งปลูกสรางตาง ๆ ตองมีการระบายอากาศ มีการจัดแบงพื้นที่ใหชัดเจน 
ดังนั้น การดําเนินนโยบายตาง ๆ ในระยะสั้น เชน การทําอุปกรณฉากกั้นระหวางพนักงานขับรถ
และผูโดยสารรถสาธารณะ ไมวาจะเปนรถแท็กซี่ หรือ รถตูโดยสารประจําทาง จึงมีความสําคัญ
และถือเปนนโยบายดานสาธารณสุขทีช่วยปองกันผูประกอบอาชีพขบัรถโดยสารสาธารณะและยังสราง
ความมั่นใจใหกับผูโดยสารใหเกิดความเชื่อมั่นและเริ่มกลับมาเดินทางทองเที่ยวในเมือง หรือเดินทาง
ทองเที่ยวขามเมืองอีกดวย อันจะสงผลใหประเทศเราเกิดการฟนฟูขึ้นได 
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 นโยบายการทองเท่ียวแบบการจับคูทองเท่ียวระหวางประเทศ (Travel Bubble) โดยอาจกําหนด
ระยะเวลากักตัว (quarantine) ใหนอยลง โดยอาจเปนการกักตัวมาจากประเทศตนทางอยางเดียว 
หรืออาจไมตองมีการกักตัวเลยก็ไดถาเดินทางมาจากประเทศท่ีไมมีการระบาดของเช้ือโควิด-๑๙ 
นโยบายนี้มุงเนนกลุมที่มีศักยภาพทางการเงินสูง เชน กลุมที่เขามาเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทย 
เพราะการแพทยของไทยมีศักยภาพมากพอ โดยเฉพาะการแพทยดานสุขภาพและความงามเชน 
การเขามารบับรกิารดานทนัตกรรม ซึง่อาจทาํการรกัษาทางการแพทย (medical treatment) มาแลว
จากประเทศตนทาง เทากับเรามีการกักตัวมาบางแลวอาจจะใชเวลาประมาณ ๓ วัน จากนั้นหากนับ
ระยะเวลาในการรักษาและพักฟนในประเทศไทยประมาณ ๓ - ๗ วัน ก็เทากับมีการกักตัวไปแลว
หลายวัน นอกจากน้ี หากจัดใหมีการพักฟนตามโรงแรมท่ีมีศักยภาพสูงที่สามารถจัดใหมีความบันเทิง 
(entertainment) ภายในโรงแรมได ทางจังหวัดก็สามารถเขามามีสวนรวมดวย ไมวาจะเปนการจัดให
มบีรกิารนวดสปาหรอืจดับรกิารอาหารทองถ่ินจากชาวบานในพืน้ทีเ่ขาเพิม่เตมิได สาํหรบัการทองเทีย่ว
แบบ back pack ซึ่งถือเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีจํานวนมากน้ัน เราอาจจัดเปนกลุมทองเท่ียว เชน 
กลุมทองเทีย่วลองเรอืซึง่อาจใชเวลาประมาณ ๗ - ๑๐ วนั ในการเดนิทางทองเทีย่วอยูบนเรอืและถอืไดวา
เปนการใชเวลาในการกักตัวแลวเชนกัน

 นโยบายตอไปคือ ระบบติดตามนักทองเที่ยว (tracking and tracing) โดยอาจใชวิธีการสแกน
บารโคด (barcode) ในใบจองโรงแรม หรือการสแกนการเขา – ออกโรงแรมก็ได แตเรื่องนี้อาจมีปญหา
ดานความเปนสวนตวั (privacy) ของนักทองเทีย่วผูใหขอมลูได ดงันัน้ จงึตองมกีารชีแ้จงใหนกัทองเทีย่ว
ไดทราบในเบือ้งตนกอนวา พวกเขาจะไดรบัประโยชนจากการทาํ tracking and tracing อยางไร ซึง่หากเรา
ทําไดก็จะเปนชองทางใหเกิดวิถีการทองเที่ยวแบบปลอดภัยได (Safety Tourism) ตอไปในอนาคต 
ซึง่เราสามารถจะใชแนวทางน้ีกบันกัทองเท่ียวในกลุมท่ีนยิมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ียอดนิยม เทีย่วเปนกลุมใหญ
แบบแพ็คเกจ ที่ราคาอาจไมสูงมากนัก แตสามารถรวมกันเปนกลุม ๆ และจัดการไดโดยการนําเที่ยว
ที่รัดกุมและมีการรายงานตลอดเวลา

 ๒. การจัดการกับยุทธศาสตรชาต ิ
แนวทางนี้ไมใชแนวทางในการฟนฟูประเทศโดยตรง แตเปนการกําหนดวิสัยทัศนใหมีการทํา

สิง่ทีเ่รยีกวา “การพฒันาในสถานการณเชงิลบ” (negative scenario development) เพราะโดยปกติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือแผนยุทธศาสตร มักจะกลาวถึงสิ่งที่ประเทศตองพัฒนา
ไปใหถงึ ซึง่เปนเรือ่งความดงีาม มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปนสวนของการพฒันาในเชงิบวก (positive scenario) 
โดยเราไมเคยทบทวนวา การพัฒนาท่ีผานมาน้ัน มีสิ่งที่ถูกบิดเบือนหรือไมถูกตองซุกซอนอยูภายใต
การพัฒนาเหลานั้นที่ประเทศตองไปใหถึงหรือไม เราจําเปนที่จะตองหาจุดออนน้ันใหเจอ เพ่ือจะได
กลับมาคิดหาหนทางในการปองกัน ลดผลกระทบ หรือเตรียมพรอมสําหรับฉากทัศนดังกลาว 
เพราะประเทศไมไดอยูเพื่อการพัฒนาที่สวยงามแตเพียงอยางเดียว การสรางใหสังคมมั่นคงจาก
ความปลอดภัย ก็เปนพื้นฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืนดวย ดังนั้น จึงตองมีการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติ
ใหเหมาะสมกับสถานการณการฟนฟูที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งตองอาศัยทั้งขอมูล (data) ในการวิเคราะห 
เพราะหากขอมูลไมเพียงพอยอมวิเคราะหไมได ตองมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสถานการณ 
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รวมทั้งตองมีความเปนมืออาชีพ (professionality) มีความชํานาญและสามารถทํางานรวมกันได
อยางดีดวย

๓. การปรับปรุงโครงสรางระบบราชการ 
จากวิกฤติการณโรคระบาดรายแรงในครั้งนี้ ทําใหเราไดเห็นถึง (๑) งานบางอยางที่หนวยงาน

ภาครัฐไมควรทําอีกตอไป หรือสามารถนําเทคโนโลยีเขามาออกแบบใหการดําเนินการไมเสียเวลา
โดยไมจําเปน  เชน งานสารบรรณ และงานการจัดเกบ็เอกสาร และการปรับทัศนคติความคิดเสียใหม
ที่วารัฐจะตองเปนฝายทําดวยตนเองทุกอยาง เพราะงานบางอยางภาคเอกชนสามารถทําไดดีกวา
(๒) งานบางอยางสามารถออกแบบการจัดการขึ้นใหมได เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถกระจายงาน
ใหเกดิความคลองตวั หากเราตองการความเปนมอือาชีพ (professionality) เกดิความชาํนาญและสามารถ
ทาํงานรวมกันไดมากข้ึน เราจําเปนตองจดัการโครงสรางของระบบราชการเสียใหม ไมปลอยเวลาไปกับ
การแกไขปญหาแบบเดิม เพราะระบบงานภาครัฐที่ทําอยูในปจจุบันไมสามารถทําใหยุทธศาสตรชาติ
ประสบความสําเร็จไดเลย ดังนั้น เราจึงควรมีการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการเพื่อสนับสนุนให
การจัดการยุทธศาสตรชาติประสบความสําเร็จ 

๔. หลักการรักษาและการฟนฟูตนเอง (Self Sustain)
ความมุงหวังเพ่ือใหจังหวัดหรือทองถ่ินสามารถกลับมาแข็งแรงไดอีกคร้ัง เราจําเปนที่จะตอง

มีการกระจายอํานาจ โดยรัฐตองสงเสริมใหจังหวัดมีการจัดการตนเอง อาจเปนการทํารวมกันใน
แตละพ้ืนท่ี (Area) โดยใชกลไกของจังหวัดจัดการในพ้ืนที่นั้น ๆ อีกทั้งจังหวัดและทองถ่ินตองมีสิทธิ
ในการบริหารงานบางสวนเองโดยอาศัยขอมูลของพ้ืนที่ตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองวิกฤติและภัยพิบัติ 
ยกตัวอยางเชน จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผนดินไหว ดังนั้น หากประชาชน
ในพ้ืนทีต่องการท่ีจะปรับปรุงอาคารบานเรือนใหเปนอาคารตานแผนดนิไหว งบประมาณท่ีประชาชนใชไป
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เพือ่ดาํเนนิการในสวนนีจ้ะสามารถนาํมาลดหยอนภาษไีดหรอืไม ลกัษณะคลายกบัโครงการชอปดมีคีนื 
แตเพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจจําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตอไป 
จะเห็นไดวา ในศาสตรของการจัดการวิกฤติน้ัน การฟนฟไูมจาํเปนจะตองมาจากรัฐสวนกลางอยางเดียว 
และการฟนฟจูากทองถ่ินกไ็มจาํเปนทีจ่ะตองเปนการลงทุนขนาดใหญ แตเปนการทําใหกลไกของแตละพืน้ที่
กลบัเขาสูสภาวะตามปกตไิด อาทเิชน รฐัอาจใหความชวยเหลอืเรือ่งของการเวนระยะหาง (social distancing) 
การจัดใหมีกระบวนการและกายภาพท่ีเอื้อตอการจัดพื้นท่ีอยางเพียงพอ การรณรงคสงเสริมใหมี
การใชหนากากอนามัยอยางตอเน่ือง จนสามารถเกิดเปนธรรมเนียมปฏิบัติของผูที่มีอาการเจ็บปวย 
หรือสงสัยวาปวย สรางเปนบรรทัดฐานใหมใหกับสังคม ดังนี้แลว ประชาชนในพ้ืนที่ก็จะกลับมาทํา
กิจกรรมตาง ๆ ในสังคมไดตามปกติ สามารถฟนฟูตนเองได อาจเปนลักษณะคอย ๆ ฟนตัวซึ่งมีผล
ทางจิตวิทยาที่สงผลทําใหประชาชนรูสึกวาชีวิตเร่ิมเขาสูสภาวะเปนปกติ นอกจากนี ้อาจมีการสงเสริม
การทองเที่ยวในจังหวัดรอง ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ยังเปนพื้นที่สีเขียว สีเหลือง อาจสงเสริมใหจังหวัดหลัก
มวีนัหยุดยาว หรอืจบัคูจงัหวัดทองเท่ียว (travel bubble) ระหวางจังหวัดหลักและจังหวัดรอง เปนตน 

  ๕. เครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) 
  เครอืขายความปลอดภยัทางสงัคม หมายความวา รฐัตองจดัใหมมีาตรการบางอยางเพือ่รองรบั

ในยามที่ประเทศเกิดวิกฤต ซึ่งจะตองมุงเนนไปที่กลุมเปราะบางกอน แตมาตรการนี้เราจําเปนตอง
อาศัยฐานขอมูลที่มากเพียงพอ โดยที่ขอมูลน้ัน ตองเปนการจัดทําขอมูลแยกตามกลุมประชากร 
ทีม่คีวามละเอียดออนและมคีณุภาพ ตองไดขอมลูในลกัษณะแยกกลุม (Segmentation) และขอมลูทีท่าํให
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สามารถระบคุวามเปราะบางของกลุมคนนัน้ ๆ  ได (Vulnerability Assessment) และตองมกีารจดัการ
ขอมูลเหลาน้ัน ใหสามารถนํามาวิเคราะหความตองการในการใหความชวยเหลือ (Need Assessment) ได 
และควรมีขอมูลที่เปนขอเสนอและรูปแบบของการใหความชวยเหลือ ที่สามารถนํามาปรับใช
เมื่อเงื่อนไขของความเสี่ยง วิกฤต หรือผลกระทบเปลี่ยนแปลงไป โดยไมปลอยใหเกิดเหตุการณ
วิกฤตข้ึนเสียกอน 

ดงันัน้ บทสรปุสําหรบัแนวทางการฟนฟปูระเทศจากวกิฤตกิารณโรคระบาดรายแรงทีเ่หมาะสม
สําหรับประเทศไทย เราจึงควรยอนดูวาเราไดเรียนรูอะไรจากวิกฤติที่ผานมาบาง ปญหาบางอยาง
ถูกฝงรากลึกอยูในสังคมไทย เชน ปญหากฎหมายที่ขัดแยงกันหรือซ้ําซอนกัน โครงสรางการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐทีก่ระจดักระจายไมเปนระบบ การกระจายอํานาจใหพืน้ทีท่ีเ่ขาใจปญหา เมือ่เกดิ
วิกฤตยังไมไดรับการยอมรับ เราอาจตองแกไขปญหาที่มีอยูเดิมไปพรอมกับการเรงนโยบายใหม ๆ 
เชน การกระตุนการทองเที่ยวในแบบจับคูความรวมมือระหวางจังหวัด หรือในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน
เร่ิมใสใจกับประเด็นสาธารณะมากข้ึน ทําใหระบบขอมูลของทุกหนวยงานเก้ือหนุนกับการทํางาน
ในแตละภาคสวนมากย่ิงข้ึน และจะสงผลใหนโยบายการฟนฟูประเทศอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจ
คนที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตอยางแทจริง    
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