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อู่ฮั่ั�นั	ไวัร้ัสื่โค์โร้นัาสื่ายพันัธ์ุ์ใหม่ไดิ์้ร้ะบัาดิ์ไป	219	ปร้ะเทศัทั�วัโลก	มีผูู้้ติดิ์เช่�อมากกวั่า	
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เฉียบัพลันัชนัิดิ์ที�ไม่มีใค์ร้ไดิ์้ทันัตั�งตัวั	 เม่�อกิจิกร้ร้มทางเศัร้ษฐกิจิถูกร้ะงับัจิาก
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ของผูู้้ค์นั	ซึ่ึ�งเป็นัมาตร้การ้หยุดิ์การ้ร้ะบัาดิ์ที�ไดิ์้ผู้ลที�สืุ่ดิ์

	 ค์วัามเสื่ียหายดิ์้านัเศัร้ษฐกิจิเปร้ียบัเทียบัไดิ์้กับัมหาวัิกฤติเศัร้ษฐกิจิในัปี	

พ.ศั.	2472	สื่่วันัดิ์้านัสื่าธ์าร้ณสืุ่ขเทียบัเค์ียงไดิ์้กับัการ้ร้ะบัาดิ์ใหญ่ของไข้หวััดิ์สื่เปนั	

ร้ะหวั่างปี	 พ.ศั.	 2461-2463	 ที�ค์ร้่าชีวัิตพลเม่องโลกร้าวั	 40	 ล้านัค์นั	 และไม่ต้อง

สื่งสื่ัยเลยวั่าในัร้อบั	100	ปี	ไม่มีวัิกฤติค์ร้ั�งไหนัที�วัิกฤติสื่าธ์าร้ณสืุ่ขและเศัร้ษฐกิจิปะทุ

ขึ�นัพร้้อมกันั	และสื่ร้้างค์วัามเสื่ียหายให้กับัโลกทั�งใบั	เช่นั	วัิกฤติโค์วัิดิ์ที�เร้าเผู้ชิญอยู่

เวัลานัี�

	 หนังัสื่่อถอดิ์บัทเร้ยีนัไทยสืู่โ้ค์วัดิิ์	เลา่เร้่�องสื่ถานัการ้ณร์้ะบัาดิ์	ผู้า่นัเหตกุาร้ณ์

ปัจิจิุบัันัที�เกิดิ์ขึ�นัในัแต่ละช่วังเวัลา	 กล่าวัถึงกลยุทธ์์ดิ์้านัสื่าธ์าร้ณสืุ่ขที�อยู่เบั่�องหลัง	

ค์วัามสื่ำาเร้็จิการ้ร้ับัม่อกับัการ้ร้ะบัาดิ์ไวัร้ัสื่โค์วัิดิ์-19	 จินัปร้ะเทศัไทยเป็นัที�กล่าวัถึง	

และมาตร้การ้เศัร้ษฐกิจิ	ที�ถูกขับัเค์ล่�อนัออกมาร้ับัม่อกับัมหาวัิกฤติแห่งศัตวัร้ร้ษในั

ค์ร้ั�งนัี�	 ตลอดิ์จินัตามร้อยวัิกฤติในัอดิ์ีตเปร้ียบัเทียบักับัปัจิจิุบัันั	 เพ่�อทำาค์วัามเข้าใจิ

กับัธ์ร้ร้มชาติของวัิกฤติที�วั่า	 เม่�อการ้ร้ะบัาดิ์จิบัการ้ร้ะบัาดิ์ใหม่จิะตามมา	 เม่�อ

เศัร้ษฐกิจิเฟ่�องฟูย่อมมีวัันัถดิ์ถอย	
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	 นัับจากปลายปี		2562		ที่่�มี่รายงานัพบผู้้�ป่วยโรคโควิด-19	เป็นัครั�งแรกที่่�

เมีืองอ้�ฮั่ั�นั	 	มีณฑลหู้เป่ย	 เมีืองเศรษฐกิจลำาดับที่่�	 8	 ของสาธารณรัฐประชาชนัจ่นั

จำานัวนัผู้้�ป่วยจากโรคโควิด-19	ได�เพิ�มีข้�นัอย�างก�าวกระโดด	ตััวเลขที่่�ศ้นัย์ข�อมี้ล

โควิด	รายงานั		ณ		วันัที่่�	31		ธันัวาคมี		2563		ระบุว�า	พลเมีืองโลกป่วยด�วยโรค

โควิด-19	 ไปแล�ว	 82,022,480	 คนั	 รักษาหูาย	 46,417,927	 คนั	 และเส่ย

ช่วิตั1,791,243	 	 คนั	 สถิิตัิดังกล�าวลบการคาดการณ์ของแพที่ย์ผู้้�เช่�ยวชาญว�า

ตััวเลขผู้้�ป่วยจะแตัะหูลัก		50		ล�านัคนัในัช�วงปลายปี		แตั�จำานัวนัผู้้�ป่วยกลับที่ะลุ

หูลัก	50	ล�านัคนัตัั �งแตั�วันัที่่ �	8	พฤศจิกายนั		2563	สถิานัการณ์ดังกล�าวยืนัยันั

ว�า		การระบาดของไวรัสโควิด-19	ยังอย้�ในัช�วงขาข้�นั	 

	 ย�อนักลบัไป	วันัท่ี่�	31	ธันัวาคมี	2562	จน่ัรายงานัไปยังองค์การอนัามียัโลก

ว�า	พบผู้้ �ป่วยปอดอักเสบโดยไมี�ที่ราบสาเหูตัุ	โดยผู้้ �ป่วยกลุ �มีดังกล�าว	สมัีพันัธ์

กับ	ตัลาดอาหูารที่ะเลหูัวหูนัันั	(Huanan)	ในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั	ซ้ึ่�งมี่การขายอาหูารป่าด�วย		

วันัถัิดมีา	(1	มีกราคมี	2563)	จ่นัสั�งปิดตัลาดดังกล�าว		นัับจากนัั�นัจำานัวนัผู้้�ป่วยในั

เมีืองอ้�ฮั่ั�นัเพิ�มีข้�นัอย�างตั�อเนัื�อง	 กระที่ั�งที่างการจ่นัสั�งปิดเมีืองอ้�ฮั่ั�นัที่่�มี่ประชากร

อาศัยอย้�กว�า	11	ล�านัคนัในัวันัที่่�	23	มีกราคมี	หูลังมี่ผู้้�เส่ยช่วิตั	17	คนัและป่วยอ่ก	

'**+, 1
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570	คนั	คำาสั�งดังกล�าวมี่ผู้ลใหู�เท่ี่�ยวบินัขาออก	 	 รถิไฟขาออก	 	 รถิบัสขาออกเรือ

โดยสารระหูว�างเมีือง	 รวมีที่ั�งบริการรถิไฟใตั�ดินั	 ตั�องหูยุดใหู�บริการชั�วคราว	

พร�อมีกับควบคุมีการเข�าออกที่่�พักของพลเมีืองอย�างเคร�งครัด 

	 ในัช�วงรอยตั�อของสถิานัการณ์	 ก�อนัที่่�จะมี่คำาสั�งปิดเมีืองอ้�ฮั่ั�นัออกมีา

ราว	 2	 สัปดาหู์	 ชาวจ่นัจากหูลายเมีืองรวมีที่ั�งชาวอ้�ฮั่ั�นั	 จำานัวนัไมี�นั�อยได�เดินั

ที่างออกนัอกประเที่ศเพื�อเตัร่ยมีฉลองเที่ศกาลตัรุษจ่นั	(25	มี.ค.	2563)	ที่่�กำาลัง

จะมีาถ้ิง	 	 โดยจุดหูมีายปลายที่างยอดนัิยมีของนัักที่�องเท่ี่�ยวชาวจ่นันัั�นั	ประกอบ

ด�วย	ญ่�ปุ่นั	ฮั่�องกง	ไตั�หูวันั	เกาหูล่ใตั�		สหูรัฐอเมีริกา	และไที่ย	ด�วยเหูตุัผู้ลที่่�กล�าว

มีานัั�นักลุ�มีประเที่ศดังกล�าวจ้งกลายเป็นักลุ�มีประเที่ศที่่�ม่ีความีเส่�ยงตั�อการระบาด

ของไวรัสโควิด	-19	ที่ันัที่่ที่่ �สถิานัการณ์ระบาดในัเมีืองอ้ �ฮั่ั �นัปรากฏตั�อสายตัา

ชาวโลก

 นพ.ธนรัักษ์์ ผลิิพัฒน์	 รองอธิบด่กรมีควบคุมีโรค	 (ขณะนัั�นั)	 กระที่รวง

สาธารณสขุ	หูนั้ �งในัที่่มีจัดระบบและวางแผู้นัรับมีือกับสถิานัการณ์การระบาด	

เล�าถิ้งสถิานัการณ์ในัช�วงเวลานัั�นัหูลังมี่รายงานัการพบผู้้�ป่วยปอดอักเสบ	27	คนั

จากจ่นัในัช�วงปลายปี	2562		ว�า		ได�มี่การตัรวจสอบว�าคนัจ่นัจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นัเดินั

ที่างมีาไที่ยจำานัวนัเที่�าไหูร�	พบว�ามี่เที่่�ยวบินัตัรงจากอ้�ฮั่ั�นัมีาไที่ย	5	 เที่่�ยวบินัตั�อวันั

ลงที่่�สนัามีบินัสุวรรณภู้มีิ	ดอนัเมีือง	เช่ยงใหูมี�	และภู้เก็ตั

	 ทัี่�งน่ั�	 เพจไที่ยค้�ฟ้า	 อ�างข�อมี้ลจากสำานัักงานัตัรวจคนัเข�าเมีือง	 ระบุว�า		

ระหูว�างวันัที่่�	1-28	มีกราคมี	2563	มี่ผู้้�เดินัที่างจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นัเข�าไที่ย	20,271	คนั	

(เดินัที่างออกไปแล�ว	17,541	คนั)		ยังไมี�เดินัที่างออก	2,730	คนั	และมีาจาก

เมีืองกวางโจว	95,582	คนั	(เดินัที่างออกไปแล�ว	70,813	คนั)	ยังไมี�เดินัที่างออก

	24,769	คนั	และมีาจากเมีืองอื�นัๆอ่ก	815,112	คนั	(เดินัที่างออกไปแล�ว	615,220	

คนั)	ยังไมี�เดินัที่างออก	199,892	คนั
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		 วันัที่่�	 3	 มีกราคมี	 2563	 กระที่รวงสาธารณสุข	 มี่คำาสั�งตัั�งศ้นัย์บริหูาร

สถิานัการณ์ฉุกเฉินั	 ได�ยกระดับการปฏิบัตัิการจากภูาวะปกตัิเป็นัการจัดการ

ภูาวะฉุกเฉินั		โดยภูารกิจหูลัก	ๆ	คือ		หน่�ง	เฝ้้าระวังผู้้�เดินัที่างจากพื�นัที่่�ที่่�มี่การ

ระบาด(เมีืองอ้�ฮั่ั�นั)	 เข�าส้�ประเที่ศไที่ย	สอง	 ตัิดตัามีข�าวสารการระบาดรายงานั

ตั�อผู้้�บริหูารทีุ่กวันั	สาม	 สื�อสารบริหูารความีเส่�ยงอย�างเหูมีาะสมี	ส่�	 ใหู�สถิาบันั

บำาราศนัราด้รเตัร่ยมีความีพร�อมีรักษาผู้้�ป่วยและกักตััว	 และ	ห้า	 เตัร่ยมีความี

พร�อมีด�านัอื�นั	ๆ	อาที่ิ	เตัร่ยมีที่่มีสอบสวนัโรค	แตั�งตัั�งผู้้�บัญชาการเหูตัุการณ์

 “หูลังมี่ประกาศตั�องพร�อมีปฏิบัตัิการภูายในั	 120	 นัาที่่	 อันันั่�เป็นั

มีาตัรฐานัที่่�กรมีควบคุมีโรคใช�”	นัพ.ธนัรักษ์	กล�าว	ไมี�ถิ้งหูนั้�งสัปดาหู์หูลังจากนัั�นั

โรคโควิด-19	 ได�ปรากฏตััวแวะเข�ามีาที่ักที่ายประเที่ศไที่ยและคนัไที่ย	 เมีื�อด�านั

คัดกรองพบคนัไข�โควิด-19	รายแรกในัไที่ย	เป็นันัักที่�องเที่่�ยวหูญิงวัย	61	ปีจาก

เมีืองอ้�ฮั่ั�นั	นัพ.ธนัรักษ์เล�าถิ้งคนัไข�	 (โควิด)	 รายแรกของไที่ยว�า	 เดินัที่างมีาจาก

เมีืองอ้�ฮั่ั�นัมีาถิ้งเมีืองไที่ยเมีื�อวันัที่่�	8	มีกราคมี	ตัอนันัั�นัไมี�มี่วิธ่ตัรวจหูาเชื�อโดยตัรง

	มี่ข�อมี้ลที่่�ได�รับจากที่างจ่นัว�า	อาการของโรคคล�ายกับเชื�อโรคซึ่าร์สในัค�างคาว

	มี่การหูารือกันักับผู้้�เก่�ยวข�องว�า	“ถิ�าเจอคนัไข�ที่่�สนัามีบินัตั�องที่ำาอย�างไร”

 แนัวที่างการคัดกรองในัระยะแรกเริ�มีจากด้ว�า		มี่ไข�หูรือไมี�	ปอดบวมี

หูรือไมี�	 	 ถิ�าม่ีไข�แตั�ปอดไมี�บวมีก็เฝ้้าระวังตั�อ	 	หูากพบว�าปอดอักเสบใหู�หูาเชื�อไข�

หูวัดใหูญ�ก�อนั		หูากไมี�เจอเชื�อไข�หูวัดใหูญ�	ก็มีาตัรวจอ่กกลุ�มี	ด�วยการตัรวจหูาเชื�อ

กว�า	30		ตัวั	ในัเวลาเดย่วกนัั	หูากไมี�พบอก่ถ้ิงไปตัรวจหูาเชื�อไวรสัโคโรนัา	“เปน็ัการ

ตัรวจหูาเชื�อที่ั�งกลุ�มีของโคโรนัา	เพราะหูากตัิดเชื�ออย�างนั�อยตั�องบวกข้�นัมีา” 

 ผ้้ป่่วยโควิดรัายแรักในไทย
              

	 สำาหูรับผู้้�ป่วยรายแรกของไที่ยที่่�เดินัที่างมีาจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นัจากการตัรวจ
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ไมี�พบเชื�อไข�หูวัดใหูญ�		แตั�มีาเจอผู้ลตัรวจพบเชื�อไวรัสโคโรนัาในัวันัที่่�	10	มีกราคมี

	2563		ตั�อมีาวันัที่่�	11	มีกราคมี	จ่นัเปิดลำาดับสารพันัธุกรรมีของเชื�อไวรัสโคโรนัา

สายพนััธ์ุใหูมี�		“เมีื�อเขาเผู้ยออกมีา	เราเอาสารพนััธกุรรมีที่่�เราตัรวจเจอไปเที่ย่บพบ

ว�าถ้ิกตั�องตัรงกันั	 เราจ้งมีั�นัใจคนัไข�รายน่ั�เป็นัคนัไข�ไวรัสโคโรโรนัา”	 	นัพ.	 ธนัรักษ์

ย�อนัเหูตุัการณ์ตัอนัพบผู้้�ป่วยโรคโควิด-19	คนัแรกในัไที่ย	และที่่�สำาคัญคนัไข�ราย

ดังกล�าวยังเป็นัผู้้�ป่วยชาวจ่นัรายแรกที่่�ตัรวจพบนัอกประเที่ศจ่นัอ่กด�วย 

	 หูลงัจากไที่ยตัรวจพบผู้้�ตัดิเชื�อไวรสัโคโรนัาสายพนััธุใ์หูมี�รายแรก	จำานัวนั

ผู้้�ปว่ยในัจน่ัเพิ�มีข้�นัตั�อเนัื�อง	โดยช�วงสปัดาหูส์ดุที่�ายของเดอืนัมีกราคมี	จำานัวนัผู้้�ตัดิ

เชื�อไวรัสโควิด-19	ในัจ่นักระจายไปถิ้ง		28	เมีือง	วันัที่่�	24	มีกราคมี	2563	จำานัวนั	

ผู้้�ตัิดเชื�อยืนัยันัในัจ่นัอย้�ที่่�	830	ราย	และมี่	15	ประเที่ศที่่�มี่รายงานัว�า	พบผู้้�ป่วยจาก

การตัดิเชื�อไวรสัโควดิ-19	ในัช�วงเวลานัั�นัหูลายประเที่ศเริ�มีอพยพพลเมีอืงออกจาก

เมีืองอ้�ฮัั่�นั	อาที่ิ	สหูรัฐอเมีริกา	ออสเตัรเล่ย	ฝ้รั�งเศส

 ชื่่�อ “โคโรันา” มาจากไหน  

	 แพที่ย์ผู้้�เช่�ยวชาญระบุว�าไวรัสโคโรนัาเป็นัที่่�ร้�จักมีานัานักว�า	80	ปีแล�ว	

ก�อนัค�นัพบไวรัสโคโรนัาสายพันัธุ์ใหูมี�	2019	หูรือ	ไวรัสโควิด-19	 	ที่่�มี่ชื�อเรย่กเป็นั

ที่างการว�า	SARS-CoV-2	นัั�นั		มี่สายพันัธุ์ที่่�ก�อใหู�เกิดโรคในัระบบที่างเดินัหูายใจ

มีาแล�ว	6	ชนัดิ	ส�วนัชื�อไวรสัโคโรนัามีาจากภูาพขยาย	ที่่�นัักวทิี่ยาศาสตัรด์ไ้วรสัผู้�านั

กล�องจุลที่รรศนั์ 	 เหู็นัภูาพร้ปที่รงกลมีมี่ปุ ่มีหูนัวดโดยรอบคล�ายมีงกุฎ										

(โคโรนัา)	จง้ตัั�งชื�อว�า	โคโรนัาไวรัส	โครงสร�างของไวรสัประเภูที่นั่�	มีปุ่ม่ียื�นัจากเปลือก

ที่ำาหูนั�าที่่�ตััวจับ	และเปลือกที่่�หูุ�มีไขมีันัไมี�ที่นัที่านัตั�อสภูาพแวดล�อมี	ถิก้ที่ำาลายได�

ด�วยความีร�อนั	หูรือสารละลายอย�างสบ้�	หูรือแอลกอฮั่อล์

	 องคก์ารอนัามียัโลกระบวุ�า	ไวรสัโคโรนัาเปน็ัไวรสัในัวงศใ์หูญ�	ที่่�เปน็ัสาเหูตัุ

ของโรคที่ั�งในัสตััวแ์ละคนั	ในัคนันัั�นัไวรสัโคโรนัาหูลายสายพนััธ์ุที่ำาใหู�เกดิโรคระบบ
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ที่างเดินัหูายใจตัั�งแตั�หูวัดธรรมีดา	ไปจนัถิง้มีอ่าการรุนัแรง	เช�นั	โรคที่างเดินัหูายใจ

ตัะวันัออกกลาง(MERS)	และโรคที่างเดินัหูายใจเฉ่ยบพลันัซึ่าร์ส	(SARS)		

	 ไวรัสโควิด-19		ติัดเชื�อจากคนัส้�คนั	ผู้�านัละอองนัำ�ามีก้ที่่�กระจายจากผู้้�ป่วย

ผู้�านัการจามี	ตัะโกนั	 พ้ด	หูรือผู้�านัการสัมีผัู้สเชื�อท่ี่�ติัดอย้�ตัามีผู้ิววัสดุอุปกรณ์ท่ี่�ใช�

ในัช่วิตัประจำาวันัตั�าง	ๆ		อาที่ิ	ล้กบิดประตั้	ปุ่มีลิฟตั์		ธนับัตัร	ไมี�		โลหูะ	แก�ว	ฯลฯ

มี่ข�อมี้ลว�า	ไวรัสโควิด-19	สามีารถิมี่ช่วิตัอย้�ตัามีผู้ิวสัมีผู้ัสได�ประมีาณ	4-5	วันั

ที่่�อุณหูภู้มีิหู�อง	และนัานัถิ้ง	28	วันัที่่�อุณหูภู้มีิ	4		องศาเซึ่ลเซึ่่ยส	ไวรัสโควิด-19	

ที่่�ตักค�างตัามีผู้ิวสัมีผู้ัส	สามีารถิตัิดมีือผู้�านัเข�าส้�ร�างกาย	ที่างปาก	ผู้�านัการขย่�ตัา

แคะจมี้กโดยที่่�คนั	ๆ	นัั�นัไมี�ร้�ตััว

	 เมีื�อไวรัสเข�าส้�ร�างกายแล�ว	จะมี่ระยะฟักตััวประมีาณ	2-14	วันั		ส�วนัใหูญ�

ผู้้�รับเชื�อมัีกไมี�แสดงอาการ	รายที่่�เริ�มีป่วยมี่ไข�	37.5	องศาเซึ่ลเซึ่่ยส	ไอ	อ�อนัเพล่ย	

ในัผู้้�ป่วยบางรายม่ีอาการนัำ�ามี้กไหูล	 เจ็บคอ	ลิ�นัไมี�รับรส	 จมี้กไมี�ได�กลิ�นั	 หูายใจ

เหูนัื�อยหูอบร�วมีด�วย		หูากรบัเชื�อแล�ว	“ผ้้รับัเชื่่�อ”	ไมี�สามีารถิสร�างภูม้ีคิุ�มีกนััได�	ไวรัส

โควดิ-19	จะแที่รกลงไปในัเซึ่ลสเ์ยื�อบทุี่างเดนิัหูายใจและที่ำาใหู�ปอดตัดิเชื�อก�อนัลามี

ไปที่ำาลายอวัยวะอื�นั		โดย	80		%	ของผู้้�ตัิดเชื�อสามีารถิหูายได�เอง	อ่ก	20	%	ตั�อง

รักษาในัโรงพยาบาล	และในัจำานัวนันั่�	5	%		มี่อาการรุนัแรง			ผู้้�ป่วย	1	คนั	สามีารถิ

แพร�เชื�อได�	2-4	คนั	และผู้้�ป่วยท่ี่�แสดงอาการม่ีโอกาสแพร�เชื�อได�มีากกว�าผู้้�ไมี�แสดง

อาการ	3-4	เที่�า

 ป่ิดเม่องอ้�ฮัั่�น

	 จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อและผู้้�เส่ยช่วิตัท่ี่�เพิ�มีข้�นัในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั	 ที่ำาใหู�จ่นัยกระดับ

มีาตัรการป้องกันั	 ด�วยการประกาศปิดเมีืองเพิ�มีเป็นั	 13	 เมีือง	 ซึ่้�งมี่ประชากร						

ราว	33	ล�านัคนัในัวันัที่่�	27	มีกราคมี	2563	พร�อมีระดมีแพที่ย์กว�า	6,000	คนัจาก

ทัี่�วประเที่ศเข�าส้�สมีรภู้มิีโควิดท่ี่�เมืีองอ้�ฮัั่�นั	ก�อนัประกาศปิดเมืีองเพิ�มีเป็นั	15	 เมีือง			
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ยกระดับมีาตัรการป้องกันัขั�นัส้งสุด	ใหู�รถิบัส	รถิไฟใตั�ดินั	เรือ	รถิไฟ	และเครื�องบินั

หูยุดใหู�บริการ		ข�าวการสร�างโรงพยาบาลสนัามี	2	แหู�ง	ขนัาด	1,000	เตั่ยง	คือ

โรงพยาบาลหูวัเสนิัซึ่านั	(Huoshenshan	Hospital)	และโรงพยาบาลเหูลยเสนิัซึ่านั

(Leishenshan	Hospital)	ที่่�เริ�มีตั�นัในัช�วงปลายเดือนัมีกราคมี	และม่ีกำาหูนัดแล�ว

เสรจ็ภูายในั	1	สปัดาหู	์พร�อมีกบักำาลังใจจากทัี่�วโลกที่่�ส�งไปถ้ิงชาวอ้�ฮัั่�นัว�า“อ้�ฮั่ั�นเจย่

โหยวๆๆ”		หูรอื	อ้�ฮั่ั�นส้้ ๆ ๆ	ล�วนัสะที่�อนัถิง้ความีรนุัแรงของสถิานัการณ	์และความี

เหูน็ัใจที่่�ชาวโลกมีต่ั�อชะตัากรรมีชาวเมีอืงอ้�ฮั่ั�นั	ที่่�ตักอย้�ในัวงล�อมีของการระบาดได�

เป็นัอย�างด่

	 วนััที่่�	30	มีกราคมี	2563	องคก์ารอนัามียัโลกได�ประกาศใหู�การระบาดของ

ไวรัสโคโรนัาสายพันัธ์ุใหูมี�	 2019	 เป็นั	ภาวะฉุุกเฉุินด้านสาธารัณสุขรัะหว�าง

ป่รัะเทศ และวันัถิัดมีา	(31	มี.ค.	63)	กระที่รวงสาธารณสุข	ออกมีาแถิลงว�า

ไทยพบผ้ต้ิดิเชื่่�อจากคนส้�คนในป่รัะเทศเป็่นรัายแรัก หูนัุ�มีใหูญ�วยั	50	ป	ีอาชพ่

ขับแที่็กซึ่่�คือคนัไที่ยคนันัั�นั	ชายผู้้�นั่�มี่ประวัติัรับส�งนัักที่�องเที่่�ยวชาวจ่นักลุ�มีหูนั้�ง	ซึ่้�ง

มีอ่าการปว่ยไปส�งโรงพยาบาล	ตั�อมีาเจ�าตััวตัิดตั�อมีายังโรงพยาบาลเมีื�อที่ราบว�า

ตััวเองอย้�ในัข�ายกลุ�มีเส่�ยง	และถิ้กส�งเข�ารักษาตััวที่่�สถิาบันับำาราศนัราด้รเมีื�อวนัั

ที่่�	28	มีกราคมี	2563	

	 สถิานัการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ในัวันัปลายเดือนัแรกของปี

ถิ้กจับตัาอย�างใกล�ชิด	แมี�มี่ผู้้�ป่วยยืนัยันัเพ่ยง	19	คนั	แตั�นับเป่็นอันดับสองรัอง

จากจ่น จุดศ้นย์กลิางการัรัะบาดไวรััสโควิด-19 ของโลิก ณ เวลิานั�น เท�านั�น

 ในสถานการัณ์รัับแลิะรัุก

 ระยะเริ�มีตั�นัการระบาดของไวรสัโควดิ-19	ระหูว�างเดอืนัมีกราคมีตั�อเนืั�อง

กุมีภูาพันัธ์ที่่�จำานัวนัผู้้�ป่วยยังไมี�มีากนัักนัั�นั	 กระที่รวงสาธารณสุขเริ�มีเตัร่ยมีรับมีือ

กบัคลื�นัระบาดท่ี่�กำาลังจะมีาถ้ิง	“เราเริ�มีเตัรย่มีหูลายอย�าง	เริ�มีจากเตัรย่มีที่ม่ีสำาหูรบั
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จัดการปัญหูาสามีกลุ�มีใหูญ�	คือ	กลุ�มีแรกที่่มีสอบสวนัโรค	สองที่่มีหู�องปฏิบัตัิการ

ที่่�จะที่ำาการวินัิจฉัย	และสามีที่่มีรักษาพยาบาลส�วนันั่�แยกเป็นั	 2	 เรื�อง	 คือ	 รักษา								

(ผู้้�ปว่ย)	และ	ปอ้งกนััไมี�ใหู�มีก่ารระบาดในัโรงพยาบาล”	นัพ.ธนัรกัษก์ล�าว	เขาบอก

ว�าในัส�วนัของหู�องแล็บ	 วันัแรกมี่อย้�แค�	 2	แหู�ง	 ตั�องขยายจำานัวนัหู�องแล็บใหู�เร็ว

ที่่�สุดจ้งสามีารถิตัรวจได�อย�างเพ่ยงพอ

	 นัพ.ธนัรักษ์	ผู้ลิพัฒนั์	เร่ยกหูลักการที่่�กล�าวข�างตั�นัว�า“การัสาธารัณสุข

แบบดั�งเดิม” ที่่�จะถ้ิกนัำามีาใช�ในัสถิานัการณ์ไมี�ม่ียา	 ไมี�ม่ีวัคซึ่่นั	 และกระที่รวง

สาธารณสุขยังไมี�มี่วิธ่การท่ี่�เหูมีาะสมี	 “ทัี่�วโลกใช�หูลักการน่ั�	 ไมี�ว�าจะเร่ยกว�าอะไร		

กใ็ช�หูลกัการนั่�	ฉะนัั�นัในัเวลาที่่�เราจดัการกบัปญัหูาสาธารณสขุไมี�มีอ่ะไร	(แนัวที่าง)

พิเศษไปกว�าที่่�ว�า”

	 อย�างไรก็ด่ในัหู�วงเวลาที่่�คาบเก่�ยวกันันัั�นั	 รัฐบาลเผู้ชิญแรงกดดันัจาก	

ความีคาดหูวังของสังคมีที่่�เริ �มีตัระหูนัักว�า	การระบาดของไวรัสโควิด-19	ไมี�ใช�

เรื�องไกลตัวัอก่ตั�อไป	ผู้สมีกบัปญัหูาอื�นั	อาที่	ิปญัหูาการขาดแคลนัหูนั�ากากอนัามียั

หูนั�ากาก	 เอ็นั	 95	 (ใช�ในัหู�องผู้้�ป่วยโคมี�า)	 ชุดป้องกันัการตัิดเชื�อสำาหูรับบุคลากร

ที่างการแพที่ย์	(พ่พ่อ)่	โดยเฉพาะหูนั�ากากอนัามัียที่่�เริ�มีขาดแคลนัตัั�งแตั�ปลายเดอืนั

มีกราคมี	ก�อนัหูายไปจากตัลาดเกือบสิ�นัเชิง	แตั�ไปปรากฏในัตัลาดออนัไลน์ัด�วย

ราคาที่่�ปรับสง้ข้�นัหูลายเที่�าจากราคาปกติั	ทัี่�งที่่�ผู้้�รับผู้ดิชอบเวลานัั�นั	ได�ออกมีายืนัยันั

ว�า	มี่สตั๊อก	 200	ล�านัชิ�นัสามีารถิสนัองความีตั�องการของตัลาดในัประเที่ศอย�าง

เพ่ยงพอ		สถิานัการณ์ดงักล�าวได�เพิ�มีแรงกดดันัที่างการเมืีอง		และกระที่บตั�อความี

เชื �อมีั �นั	ที่่ �มี่ตั�อแนัวที่างการรับมีือการระบาดของไวรัสโควิด-19	ของรัฐบาล			

นักัการเมีอืงฝ้า่ยค�านัออกมีาวจิารณ์ว�า	ประเที่ศไที่ยเปน็ัประเที่ศเดย่วที่่�ใช�นัโยบาย

เปิดเสร่ใหู�ผู้้�เดินัที่างจากประเที่ศเส่�ยงเข�าประเที่ศโดยไมี�มี่การคัดกรองอย�างมี่

ประสิที่ธิภูาพ	และเร่ยกร�องใหู�	”ปิดประเที่ศ”	เพื�อเล่�ยงหูายนัะ
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	 ที่ั�งนั่�	ช�วงกลางเดือนักุมีภูาพันัธ์	2563	ที่�ามีกลางสถิานัการณ์ระบาดของ

ไวรัส			โควิด-19	ในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั	หูลายประเที่ศ	อาที่ิ	สิงคโปร์	มีาเลเซึ่ย่	เกาหูลใ่ตั�	อิรัก	

ออสเตัรเล่ย	 นัิวซึ่่แลนัด์	 อินัเด่ย	 มีัลด่ฟส์	 ฯลฯ	หู�ามีผู้้�เดินัที่างจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นัเข�า

ประเที่ศ	ขณะเด่ยวกันัหูลายประเที่ศเริ�มีจัดกลุ�มีใหู�ไที่ยเป็นัประเที่ศที่่�ม่ีความีเส่�ยง

ตั�อการระบาด

	 แมี�หูลายประเที่ศยกระดับมีาตัรการป้องกันัถิ้งขั�นัส้งสุด	แตั�ก็ไมี�สามีารถิ

ยับยั�งการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ได�	 เพ่ยง	2	 เดือนัเศษ	 ไวรัสโคโรนัาสายพันัธ์ุ

ใหูมี�	2019	ระบาดไปค�อนัโลก	วันัที่่�	28	กุมีภูาพันัธ์	2563	กรมีควบคุมีโรครายงานั

สถิานัการณก์ารแพร�ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ว�า		มีผู่้้�ปว่ยยนืัยนััที่ั�วโลก	54	ประเที่ศ

	2	เขตับริหูารพิเศษ	และเรือสำาราญ	ไดมีอนัด์	พรินัเซึ่ส	(Diamond	Princess)		

จำานัวนั	83,727	คนั	มี่อาการรุนัแรง	8,091	คนั		และเส่ยช่วิตั	2,859	คนั	ยอดผู้้�ป่วย

ยืนัยันัในัจ่นั	รวมีฮั่�องกงและมีาเก๊า	78,935	คนั		ไตั�หูวันั	34	คนั		ญ่�ปุ่นั	226	คนั	

เกาหูล่ใตั�	2,337	คนั	สิงคโปร์	96	คนั		อิตัาล่	655	ราย	และอิหูร�านั	245	คนั			ส�วนั

ประเที่ศไที่ย	มี่ผู้้�ป่วยยืนัยันัสะสมี	41	คนั	หูายป่วย	28	คนั		อย้�ระหูว�างรักษา	13	คนั

ผู้้�ป่วยหูนััก	2	คนั	และยังไมี�มี่ผู้้�เส่ยช่วิตั

	 การระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่่�ลุกลามีไปอย�างรวดเร็วมีาจาก	3	ปัจจัย

หูลกัคือ	หน่�ง	เป็นัไวรัสสายพันัธ์ุใหูมี�ที่่�ไมี�ม่ีใครร้�จกัในัขณะนัั�นั	อก่ทัี่�งไมี�ม่ีวคัซึ่น่ัและ

ไมี�ม่ียารกัษาโดยตัรง		 สอง	วิถ่ิโลกาภูวิตัันัท์ี่่�พลเมีอืงเคลื�อนัย�ายข�ามีประเที่ศอย�าง

รวดเร็ว	เอื�อตั�อการระบาด		และสาม จุดเด�นัที่่�ที่ำาใหู�ไวรัสโควิด-19	ระบาดไปอย�าง

รวดเร็วเพราะเป็นัไวรัสที่่�มี่โอกาสกลายพันัธุ์ส้ง

 ป่ลิายเดอ่นกมุภาพนัธ ์องคก์ารัอนามยัโลิก  ยกรัะดบัความเส่�ยงภยั

ของโรัคโควิด-19 อย้�ในรัะดับส้งสุด  แลิะวันท่� 1 ม่นาคม 2563 กรัมควบคุม

โรัครัายงาน พบคนไทยคนแรักเสย่ชื่่วิติจากโรัคโควิด-19.
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 เดือนัมี่นัาคมี	หูรือ	เดือนัที่่�สามีที่่�ไที่ยเผู้ชิญสถิานัการณ์ระบาดของไวรัส

โควิด-19	 เดือนัที่่�มี่เหูตัุการณ์สำาคัญเกิดข้�นัมีากมีาย	 อาที่ิ	 องค์การอนัามีัยโลก	

ประกาศการระบาดของโรคติัดเชื�อไวรัสโควิด-19	เปน็ัการระบาดใหูญ�	(Pandemic) 

หูลังจำานัวนัผู้้�ติัดเชื�อนัอกประเที่ศจน่ัเพิ�มีข้�นักว�า	13	เที่�าตัวั		ส ่จิ�นผิง	ประธานัาธบิด่

จน่ัเดินัที่างเยือนั	เมืีองอ้�ฮั่ั�นั	เปน็ัครั�งแรก	นัยัหูนั้�งเป็นัการประกาศตั�อประชาคมีโลก

ถ้ิงชัยชนัะท่ี่�จ่นัม่ีตั�อการรับมีือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในัขณะที่่�

ประเที่ศไที่ย	กระที่รวงสาธารณสุข	เริ�มีประกาศรายชื�อประเที่ศที่่�เป็นัเขตัโรคตัิดตั�อ

อนััตัราย		หู�วงเวลาเดย่วกนัันัั�นัตัลาดเงนิัและตัลาดที่นุัผัู้นัผู้วนัอย�างหูนักั	และรฐับาล

เริ�มีขับเคลื�อนัมีาตัรการเย่ยวยาที่างเศรษฐกิจ

								สถิานัการณ์ระบาดในัเดือนัมี่นัาคมีเริ�มีตั�นัจากกรณ่แรงงานัที่่�ลักลอบที่ำางานั

ในัเกาหูลใ่ตั�หูรือที่่�เรย่กกันัว�า	“ผู้น่ั�อย”	เริ�มีที่ยอยเดินัที่างกลับไที่ย	หูลังสถิานัการณ์

แพร�ระบาดของไวรสัโควิด-19	ในัเกาหูลใ่ตั�ที่วค่วามีรนุัแรงข้�นั	วนััที่่�	7	มีน่ัาคมี	2563	

แรงงานักลุ�มีดังกล�าว	ประมีาณ	80	คนั	เดินัที่างจาก	เม่องแทก้ (Daegu)	ที่่�เป็นั

ศน้ัยก์ลางระบาดของเกาหูลใ่ตั�จากกรณ่โบสถิข์องลิทัธชิื่นิชื่อนจ ิ(Shincheonji)*   

* ลัที่ธิชินัชอนัจิ	แปลว�า	“สวรรค์หูรือดินัแดนัใหูมี�”	ก�อตัั�งโดย	ล่มี่นั-ฮั่่(Lee-Man	hee)ในัปี	1984	(พ.ศ.	2527)

'**+, 2
45367.+,8$639:$;+$#!;



17

และ	เมีือง	คยองซััง (Gyeongsang)	เมีื�อกลุ�มีแรงงานัเหูล�านัั�นัเดินัที่างมีาถิ้ง

ที่�าอากาศยานัสุวรรณภู้มีิ	แรงงานักลุ�มีดังกล�าวหูนั่การกักตััวกลับบ�านัที่่�กระจาย

ในัหูลายภู้มีิภูาค	 จนัเกิดความีกังวลจะเกิดการแพร�ระบาดในัเขตัตั�างจังหูวัด

เนัื�องจากแรงงานัดังกล�าวมีาจากเมีืองที่่�มี่การระบาดหูนััก	ก�อนัที่่�	นายสาธิติ 

ป่ิติุเติชื่ะ	 รัฐมีนัตัร่ช�วยว�าการกระที่รวงสาธารณสุข	 ประกาศใหู�แรงงานักลุ�มี

ดงักล�าว	เร�งตัดิตั�อเจ�าหูนั�าท่ี่�สาธารณสขุภูายในั	3	วนััมีฉิะนัั�นัจะมีโ่ที่ษที่ั�งจำาที่ั�งปรบั

	 กรณ่แรงงานัจากเกาหูลใ่ตั�เป็นัข�าวฮืั่อฮั่าอย้�ในัช�วงเวลาสั�นั	ๆ 	ก�อนัถิก้กลบ

ด�วยข�าวรายการมีวยศ้กลุมีพิน่ัแชมีเปี�ยนัเกริกไกร	 และงานัสังสรรค์ท่ี่�ผัู้บย�านั

ที่องหูล�อ	ที่ั�งสองเหูตัุการณ์ได�เปล่�ยนัที่ิศที่างการระบาดของไวรัสโควิด-19	ในัไที่ย

ไปอย�างสิ�นัเชิง

 ซั้เป่อรั์สเป่รัดเดอรั์จาก ผับ&เวท่มวย

	 รายการมีวยศ้ก	ลุมีพินั่	แชมีเปี�ยนัเกริกไกร	จัดข้�นัที่่�สนัามีมีวยลุมีพินั่

	เมีื�อวันัที่่�	6	มี่นัาคมี	2563	กลายเป็นัข�าวใหูญ�		เมีื�อ	แมทธิว ด่น		วัย	42	ปี	ดารา

ที่่�ที่ำาหูนั�าที่่�พิธ่กรในัรายการมีวยดังกล�าว	ออกมีาประกาศ	1	สัปดาหู์ใหู�หูลังว�า

ตััวเองตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19		“ไมี�ได�ล�อเล�นัครับ	เรื�องจริงครับผู้มี	ใครสัมีผู้ัสผู้มีในั

ช�วง	3-4วันัที่่�ผู้�านัมีา	เฝ้้าดอ้าการครับ”	(14	มี่.ค.	63)	คือข�อความีที่่�ดาราผู้้�นั่�สื�อสาร

กับสังคมีโดยตัรงผู้�านัอินัสตัาแกรมีส�วนัตััว	 	 ก�อนัท่ี่�ภูรรยา	 (ลิเด่ย	 ศรัณย์รัชตั์)	

ประกาศตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ด�วยในัเวลาตั�อมีา

	 การออกมีาแสดงตััวของแมีที่ธิว		หูลังเหูตัุการณ์ผู้�านัไป	1	สัปดาหู์	กลาย

เป็นัโจที่ย์ใหูญ�ของกระที่รวงสาธารณสุข	เพราะประมีาณว�ามี่แฟนัมีวยเข�าชมีมีวย

ในัวันัดังกล�าวไมี�นั�อยกว�า	5,000	คนั	จากทีุ่กภู้มีิภูาคของประเที่ศ	และด�วยเวลาที่่�

ล�วงเลยไปที่ำาใหู�ยากตั�อการหูาตั�นัตัอการระบาด	ตััวเลขท่ี่�กระที่รวงสาธารณสุข



18

แถิลงผู้ลการสอบสวนัโรคกรณ่สนัามีมีวยระหูว�างวันัที่่�	 15-30	 มี่นัาคมี	 2563	

พบผู้้�ตัดิเชื�อจากกรณ่สนัามีมีวย	172	คนั	แบ�งเปน็ักรงุเที่พฯ	49	คนั	และตั�างจงัหูวดั

	123	คนั	มี่ที่ั�ง	นัายสนัามีมีวย	เจ�าของค�ายมีวย	นัักมีวย	เซึ่่ยนัมีวย	พิธ่กร	ผู้้�จัด

พนัักงานั	นัักการเมีืองที่�องถิิ�นั	สนัามีมีวยจ้งเป็นัแหูล�งแพร�เชื�อใหูญ�ที่่�สุด	หูรือ

ซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์	(Super spreader)	นัับแตั�ไวรัสโควิด-19	เริ�มีระบาดในัไที่ย

	 ในัช�วงเวลาท่ี่�คาบเก่�ยวกนัันัั�นัได�เกดิ	ซึ่เ้ปอร	์สเปรดเดอร์	เพิ�มีข้�นัอก่จดุ	คอื

กรณ่ผู้ับย�านัที่องหูล�อ	 เริ�มีจากนัักที่�องเที่่�ยวชาวฮั่�องกงที่่�มี่ไข�	หูนัาวสั�นั	ปวดศ่รษะ	

ไอ	แตั�ยังไปสังสรรค์กับเพื�อนัชาวไที่ยในัผู้ับย�านัที่องหูล�อ	2	ครั�งในัช�วงปลายเดือนั

กุมีภูาพันัธ์	ก�อนัที่่�สมีาชิกร�วมีวงสังสรรค์กับนัักที่�องเที่่�ยวชาวฮั่�องกงเริ�มีที่ยอยป่วย

ด�วยโรคระบบที่างเดินัหูายใจ	ตัั�งแตั�วันัท่ี่�	 12	มี่นัาคมี	2563	 รวมี	12	คนั	 ซ่ั�งถ่อ

เป่็นการัพบผ้้ป่่วยเป่็นกลิุ�มเป่็นก้อนครัั�งแรักของไทย	 	โดยพฤตัิกรรมีของกลุ�มี

ผู้ับที่องหูล�อสังสรรค์ในัพื�นัที่่�แคบตั�อเนัื�อง	6	ชั�วโมีง	กินัข�าวสำารับเด่ยวกันัไมี�ใช�

ช�อนักลาง	ดื�มีเหูล�าแก�วเดย่วกันั	ส้บบุหูร่�มีวนัเด่ยวกันั		ที่ั�งหูมีดที่่�อย้�ในัผัู้บ	ที่ั�งรองผู้้�

จัดการร�านั	พนัักงานัเสิร์ฟ	แคชเช่ยร์		พ�อครัว	พนัักงานัเดินัไฟ	ฯลฯ	ตัรวจพบว�าตัิด

เชื�อไวรัสโควิด-19	โดยพร�อมีเพร่ยงกันั

	 การแถิลงสถิานัการณ์โรคโควิด-19	เมีื�อวันัที่่�	19	มี่นัาคมี	นพ.สุวรัรัณชื่ัย

วัฒนายิ�งเจรัิญชื่ัย	อธิบด่กรมีควบคุมีโรค	(ขณะนัั�นั)	ระบุว�ามี่ผู้้�ติัดเชื�อใหูมี�	60	คนั

แบ�งเป็นั	4	กลุ�มีคือ	หน่�ง	กลุ�มีที่่�เก่�ยวข�องกับสนัามีมีวย	12	คนั	ประกอบด�วยผู้้�ชมี

ญาตัิ	ผู้้�ด้แลค�ายมีวย	พนัักงานัที่ำาความีสะอาดสนัามีมีวย	ลุมีพินั่	ราชดำาเนัินั	และ

จติัรเมีอืงนันัที่	์สอง	เก่�ยวข�องกบัสถิานับนััเที่งิย�านัที่องหูล�อและใกล�เคย่ง	14	คนั	ม่ี

ที่ั�งด่เจ	 พนัักงานัที่ำาความีสะอาด	 พ�อครัว	 พนัักงานัเสิร์ฟ	 พิธ่กร	 รองผู้้�จัดการ			

แคชเช่ยร์	คนัเที่่�ยว	ฯลฯ		สาม	กลุ�มีผู้้�ป่วยที่่�สัมีผู้ัสกับกลุ�มีผู้้�ป่วยก�อนัหูนั�า	12	คนั	

และส่�	กลุ�มีผู้้�ป่วยที่่�เก่�ยวข�องกับการร�วมีพิธ่กรรมีที่างศาสนัาที่่�มีาเลเซึ่่ยอ่ก	5	คนั
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	 นัพ.สุวรรณชัย	ยิ�งเจริญชัยได�สรุปว�า	รายงานัผู้้�ป่วยใหูมี�จากสถิานับันัเที่ิง

เร่ยกได�ว�าตัิดที่ั�งผู้ับ	ที่ั�งคนัที่ำางานั	คนัเที่่�ยว	คนัในัครอบครัว	นัับจากมี่รายงานั	

(12	มี่.ค.	63)	พบผู้้�ป่วยยืนัยันัจากกรณ่สถิานับันัเที่ิง	57	คนั	ส�วนักรณ่สนัามีมีวย	

พบตัิดเชื�อตัั�งแตั�เจ�าของค�ายมีวย	 เซ่ึ่ยนัมีวย	 พิธ่กร	 ผู้้�ชมี	คนัใกล�ชิด	 นัับจากวันัท่ี่�ม่ี

รายงานั	(14	ม่ี.ค.	63)	รวมี	52	คนั	“จะเหู็นัว�าที่ั�ง	2	กลุ�มีรวมีกันักว�าหูลักร�อย	(109	

ราย)	พ้ดง�ายๆคือ	เป็นัผู้้�ป่วยที่่�มี่รายงานัเพิ�มีข้�นัอย�างรวดเร็วจนัที่ำาใหู�จำานัวนัผู้้�ป่วย

สะสมีในัไที่ยเพิ�มีจำานัวนัมีากกว�า	200	คนั”	ที่ั�งนั่�วันัที่่�	 18	มี่นัาคมี	2563	มี่ผู้้�ป่วย

ใหูมี�	35	คนั	ผู้้�ป่วยสะสมี	212	คนั	รักษาหูาย	42	คนั	อย้�ระหูว�างการรักษา	169	คนั	

และเส่ยช่วิตั	1	คนั	โดยยอดผู้้�ป่วยสะสมีวันัดังกล�าวที่ะลุหูลักสองร�อยเป็นัครั�งแรก

	 นัอกจากกรณ่สนัามีมีวยและผู้ับย�านัที่องหูล�อแล�ว	 ยังมี่กรณ่กลุ�มีผู้้�ร�วมี

พิธ่กรรมีที่างศาสนัาที่่�ประเที่ศมีาเลเซึ่่ย	132	คนัระหูว�างวันัที่่�	27	กุมีภูาพันัธ์-

2	มี่นัาคมี	2563	ที่ั�งหูมีดกลายเป็นักลุ�มีเส่�ยงหูลังมีาเลเซึ่่ยพบว�าผู้้�ร�วมีงานัดังกล�าว

จำานัวนัหูนั้�งตัดิเชื�อไวรสัโควดิ-19		ซึ่้�งที่างสถิานัที่ต้ัไที่ย	ณ	กรุงกวัลาลมัีเปอร	์ได�แจ�ง

เตัอืนัใหู�กลุ�มีคนัไที่ยดังกล�าวซ้ึ่�งถืิอเป็นักลุ�มีเส่�ยง	รบ่พบแพที่ย์เพื�อตัรวจหูาเชื�อไวรัส

โควิด-19	 เมีื�อวันัที่่�	 13	มี่นัาคมี	2563	 เหูตัุการณ์ดังกล�าวที่ำาใหู�มี่ผู้้�ตัิดเชื�อใหูมี�	 ในั

จังหูวัดชายแดนัใตั�เพิ�มีข้�นัจำานัวนัหูนั้�ง

	 กรณ่ซ้ึ่เปอร์สเปรดเดอร์	สนัามีมีวยลุมีพนิั	่ผัู้บย�านัที่องหูล�อ	และกลุ�มีผู้้�ร�วมี

พธิ่กรรมีที่างศาสนัา	ที่ำาใหู�สถิานัการณร์ะบาดในัไที่ยเปล่�ยนัจากอย้�ในัระดับที่รง	ๆ

ในัช�วงเดือนัมีกราคมี-กุมีภูาพันัธ์	 มีาเป็นัจำานัวนัผู้้�ป่วยเพิ�มีข้�นัอย�างก�าวกระโดด

ระหูว�างเดอืนัมีน่ัาคมีตั�อเนัื�องเมีษายนัยอดผู้้�ปว่ยใหูมี�รายวนััพุ�งข้�นัมีาในัระดบัร�อย

โดยเฉพาะวันัที่่�	22	มี่นัาคมี	2563	วันัเด่ยวมี่ยอดผู้้�ป่วยใหูมี�เพิ�มีข้�นั	188	คนั	สง้สุด

นัับตัั�งแตั�ประเที่ศไที่ยอย้�ในัสถิานัการณ์	 ไวรัสโควิด-19	แพร�ระบาด	 โดยม่ีผู้้�ป่วย

รกัษาตัวัในัโรงพยาบาล	558	คนั	กลบับ�านั	43	คนั	และ	2	สัปดาหูใ์หู�หูลงัยอดผู้้�ปว่ย

สะสมีที่ะลุหูลักสองพันัคนั
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 นับถอยหลิังลิ็อกดาวน์

																สถิานัการณ์ในัช�วงเวลานัั�นั	นัพ.	ธนัรักษ์	ผู้ลิพัฒน์ั	รองอธิบด่กรมีควบคุมีโรค	

(ขณะนัั�นั)	บอกว�า	 “ตัอนันัั�นัเราตั�องการมีาตัรการที่างสังคมีมีาเสริมีมีาตัรการที่าง

สาธารณสุข	 เพื�อชะลอการแพร�ระบาด	 เสนัอใหู�คณะรัฐมีนัตัร่	 (ครมี.)	ปิดสถิานัท่ี่�

บางแหู�งในัวนััที่่�	17	มีน่ัาคมี	สถิานัที่่�ท่ี่�มีค่นัมีารวมีตัวัเปน็ัจำานัวนัมีาก	และบางสถิานั

ที่่�ท่ี่�การสอบสวนัโรคบอกว�าเปน็ัสถิานัท่ี่�เส่�ยง	เช�นั	สนัามีมีวย	สถิานับนััเที่งิ	ขอรัฐบาล

ออกคำาสั�งปิดซึ่้�ง	ครมี.เหู็นัชอบ”

	 หูลังครมี.มี่มีตัิใหู�ปิดสถิานับริการดังตั�อไปน่ั�เป็นัการชั�วคราว	ตัั�งแตั�วันัที่่�	

18	มีน่ัาคมี		ประกอบด�วย	สนัามีมีวย	สนัามีกฬ่า		สนัามีมี�า		ผู้บั	สถิานับันัเที่งิ	สถิานั

บริการ	นัวดแผู้นัโบราณ	โรงมีหูรสพ		เพื�อป้องกันัการระบาดของไวรัสโควิด-19	วันั

ที่่�	21	มี่นัาคมี	2563	พลิ.ติ.อ.อัศวิน ขวัญเม่อง	ผู้้�ว�าราชการกรุงเที่พมีหูานัครได�

ประกาศปิดสถิานับริการเพิ�มีเตัิมีรวมีเป็นั	26	ประเภูที่	ตัั�งแตั�วันัที่่�		22	มี่นัาคมี-

12	เมีษายนั	2563		ซ้ึ่�งเป็นัจุดเริ�มีตั�นัของมีาตัรการปิดเมีือง	หูรือ	ล็อกดาวนั์	(lock	

down)	เพื�อหูยุดการระบาด		

	 ที่ั�งนั่�ในัการจัดการกับสถิานัการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในัช�วง

เวลานัั�นั	กระที่รวงสาธารณสุขแบ�งการระบาดออกเป็นั	3	ช�วงคือ	หน่�ง	ไมี�ม่ีการตัิด

เชื�อภูายในัประเที่ศ		ผู้้�ปว่ยท่ี่�พบมีาจากพื�นัที่่�เส่�ยงในัตั�างประเที่ศ	สอง	มีก่ารตัดิเชื�อ

จากคนัส้�คนัในัประเที่ศ	และสาม	จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อเพิ�มีข้�นัอย�างรวดเร็วและระบาด

ในัวงกว�าง	 กรณ่ซ้ึ่เปอร์สเปรดเดอร์จาก	 3	 เหูตุัการณ์ที่่�กล�าวในัตัอนัตั�นั	 ที่ำาใหู�

สถิานัการณ์ระบาดของไที่ยเวลานัั�นัเริ�มีเคลื�อนัเข�าส้�ระยะที่่�สามี	“จำานวนผ้ต้ิดิเชื่่�อ

เพิ�มข่�นอย�างรัวดเรั็วแลิะรัะบาดในวงกว้าง”  
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 อย้�บ้าน หยุดเชื่่�อ เพ่�อชื่าติิ  

 ในัช�วงคร้�งหูลงัของเดือนัมีน่ัาคมี	รฐับาลและอาจารย์หูมีอจากหูลายสำานักั

ได�ออกมีารณรงค์ใหู�ประชาชนั	“อย้�บ�านั	หูยุดเชื�อ	เพื�อชาติั”	และการเว�นัระยะหู�าง

ที่างสังคมี	(Social	distancing)		ศาสติรัาจารัย์คลิินิกเก่ยรัติิคุณ  นพ.ป่ิยะสกลิ

สกลิสัติยาทรั	อด่ตั	รมีว.กระที่รวงสาธารณสุข	แถิลงหูลังร�วมีประชุมีกับคณะ

ผู้้�บริหูารกระที่รวงสาธารณสุข	(21	มี่.ค.	63)	ได�เร่ยกร�องใหู�ประชาชนัร�วมีกันั

รบัผู้ดิชอบตั�อสงัคมี	ด�วยการ	“อย้�บา้น หยดุเชื่่�อ เพ่�อชื่าติ”ิ	และหูากเปน็ักลุ�มีเส่�ยง

ตั�องไปรายงานัตััวเพื�อแจ�งใหู�ที่ราบ	อด่ตัรัฐมีนัตัร่ว�าการกระที่รวงสาธารณสุขได�

ประเมีินัสถิานัการณ์ระบาดในัขณะนัั�นัว�า	“ภูายในั	7	วันันั่�จะม่ีโอกาสเหู็นัผู้้�ตัิดเชื�อ

ถิ้งหูลักพันั”	และยังยำ�าในัคราวเด่ยวกันัด�วยว�า	ที่่มีแพที่ย์ผู้้�รักษาและที่่มีกระที่รวง

สาธารณสุขที่่�ที่ำาหูนั�าที่่�ควบคุมีป้องกันั	ได�ร�วมีมีือเป็นัเนัื�อเด่ยวกันัไมี�มี่รอยตั�อ

	 เช�นัเด่ยวกับ	ศาสติรัาจารัย์ดรั.นพ.ป่รัะสิทธิ� วัฒนาภา	 คณบด่คณะ

แพที่ยศาสตัร์	ศิริราชพยาบาล	มีหูาวิที่ยาลัยมีหูิดล	ที่่�ออกมีาเร่ยกร�องใหู�คนัไที่ย

	67	ล�านัคนั	ตั�องที่ำาอย�างจริงจังกับการ	หยดุอย้�บา้น หยดุเชื่่�อ เพ่�อชื่าติ	ิออกจาก

บ�านัเที่�าที่่�จำาเป็นัและตั�องสวมีหูนั�ากากอนัามัียเพราะหูากพ้ดคุยโดยไมี�สวมี

หูนั�ากากอนัามีัยจะมี่ละอองนัำ�าลายถิ้ง	3,000	ละออง	ซึ่้�งเพิ�มีความีเส่�ยงในัการ

แพร�เชื�อ	พร�อมีกับยำ�าด�วยว�า		ยุที่ธศาสตัร์ในัการรับมืีอการระบาดของไวรัสโควดิ-19	

ที่่�ด่ที่่�สุดคือ	“ลิดจำานวนผ้้ติิดเชื่่�อ”		ที่ั�งนั่�แคมีเปญ	อย้�บ�านั	หูยุดเชื�อ	เพื�อชาตัิ	ได�รับ

การขานัรับจากคนัในัวงการบันัเที่ิง		สื�อสารมีวลชนั	ที่่�ร�วมีรณรงค์จนัแคมีเปญเป็นั

ที่่�รับร้�อย�างกว�างขวาง

 อาจารัย์แพทย์แท็กท่ม

	 ในัสภูาวะที่่�สังคมีเริ�มีตัระหูนัก	 รัฐบาลถ้ิกรุมีเร�า	 จากความีคาดหูวังของ

ประชาชนัรอบด�านั	วันัที่่�	17	มี่นัาคมี	2563	ช�วงเวลาที่่�ผู้ลการระบาดจากเวที่่มีวย													
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และผู้ับย�านัที่องหูล�อเริ�มีแสดงตััวออกมีา	สื�อได�เผู้ยแพร�ภูาพ	พล.อ.ประยุที่ธ	์

จันัที่ร์โอชา	 นัายกรัฐมีนัตัร่	 และ	 รมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	 ร�วมีประชุมีกับคณะ

อาจารย์แพที่ยป์ระกอบด�วย	ศาสติรัาจารัยค์ลินิกิเก่ยรัติคิณุ นพ.ป่ยิะสกลิ สกลิ

สัติยาทรั อด่ตัอธิการบด่	 มีหูาวิที่ยาลัยมีหูิดล	 และรมีว.กระที่รวงสาธารณสุข		

ศาสติรัาจารัย์คลิินิกเก่ยรัติิคุณ นพ. อุดม คชิื่นทรั	อด่ตัคณบด่คณะแพที่ยศาสตัร์

ศิริราชพยาบาล	มีหูาวิที่ยาลัยมีหูิดล

 ศาสติรัาจารัยน์พ.ยง ภ้�วรัวรัรัณ	ราชบัณฑติั	และหูวัหูนั�าศน้ัย์เช่�ยวชาญ

เฉพาะที่างด�านัไวรัสวิที่ยาคลินัิก	 คณะแพที่ยศาสตัร์	 จุฬาลงกรณ์มีหูาวิที่ยาลัย	

ศาสติรัาจารัย์เก่ยรัติิคุณ นพ.อมรั ล่ิลิารััศม่	อาจารย์แพที่ย์อายุรศาสตัร์	นัายก

แพที่ยสมีาคมีแหู�งประเที่ศไที่ย	และศาสติรัาจารัย์เก่ยรัติิคุณ พญ.สมศร่ั เผ�าสวัสดิ�

นัายกแพที่ยสภูา	ภูาพดังกล�าวเติัมีความีร้�ส้กมีั�นัใจใหู�กับสังคมี

	 การประชุมีร�วมีกันัระหูว�าง	นัายกรัฐมีนัตัร่	 กับ	คณะอาจารย์แพที่ย์เพื�อ

ร�วมีวางแนัวที่างรับมืีอกับสถิานัการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19	ที่่�ที่ำาเนั่ยบรัฐบาล	

เมีื�อวันัที่่�	16	มี่นัาคมี	2563		คือจุดเริ�มีตั�นัของนัโยบาย	ใหบุ้คลิากรัทางการัแพทย์

นำาเรั่�องมาติรัการัส�วนรััฐบาลิเป่็นฝ่่ายสนับสนุน

 ป่รัะกาศพ.รั.ก.ฉุุกเฉุิน 

 มีาตัรการรับมีือการระบาดไวรัสโควิด-19	ของรัฐบาลได�มีาถิ้งจุดแตักหูัก	

เมีื�อพล.อ.ประยุที่ธ	์นัายกรัฐมีนัตัรแ่ละรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	ตัดัสินัใจประกาศใช�	

พรัะรัาชื่กำาหนด (พ.รั.ก.) การับรัหิารัรัาชื่การัในสถานการัณฉ์ุกุเฉุนิพ.ศ.2548 

ในัการแถิลงผู้�านัโที่รที่ัศนั์รวมีการเฉพาะกิจแหู�งประเที่ศไที่ย	เมีื�อวันัที่่�	25	ม่ีนัาคมี	

2563		นัายกรฐัมีนัตัร	่กล�าวนัำา	ตัอนัหูนั้�งว�า	“เราตั�องยอมีรบัความีจรงิว�าประเที่ศไที่ย

กำาลังอย้�ในัช�วงหัูวเล่�ยวหูัวตั�อของการระบาดจากไวรัสโควิด-19	และสถิานัการณ์

อาจจะที่ว่ความีรุนัแรงมีากข้�นัและเลวร�ายกว�านั่�อ่กหูลายเท�า”
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	 สาระสำาคญัในัคำาแถิลงวันันัั�นั	นัายกฯประกาศว�าจะมีาเปน็ัผู้้�นัำาในัภูารกิจ

รับมืีอการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ประกาศใช�	 พ.ร.ก.การบริหูารราชการในั

สถิานัการณ์ฉุกเฉินั	(26	มี่.ค.	63)	ใช�อำานัาจตัามีมีาตัรา	7	ยกระดับ	ศ้นย์บรัิหารั

รัาชื่การัในสถานการัณ์การัแพรั�รัะบาดของโรัคเชื่่�อไวรััสโคโรันา 2019 หรั่อ 

ศบค.	และ	ถิ�ายโอนัอำานัาจจากกระที่รวง	ที่บวง	กรมี	มีารวมีศ้นัย์ที่่�นัายกฯ“เพ่�อ

สั�งทกุส�วนรัาชื่การัไดอ้ย�างม่ป่รัะสทิธิภาพ”	ในัการประชมุีนัดัแรกท่ี่�ประชมุีมีม่ีตัิ

ตัั�ง	นพ.ทว่ศิลิป์่ วิษ์ณุโยธิน	เป็นัโฆษก	ศบค.	กำาหูนัดใหู�มี่การประชุมีทีุ่กวันั	และ

นัพ.ที่วศิ่ลปแ์ถิลงข�าวทุี่กวนัั	ควบค้�ไปกบัการแถิลงข�าวของกระที่รวงสาธารณสุข	ที่่�

ใหู�ข�อมี้ลล้กลงไปในัรายละเอ่ยดเพื�ออัพเดตัสถิานัการณ์ใหู�ประชาชนัได�รับร้�

	 หูนั้�งสัปดาห์ูตั�อจากนัั�นั	 พล.อ.ประยุที่ธ์	 จันัที่ร์โอชา	 นัายกฯและรมีว.

กระที่รวงกลาโหูมีได�แถิลงผู้�านัโที่รทัี่ศนั์รวมีการเฉพาะกิจฯอ่กครั�ง	พร�อมีประกาศ

วาระในัการรบัมีอืกบัสถิานัการณร์ะบาดของไวรสัโควดิ-19	ว�า	ย่ดหลิกัสขุภาพนำา

เสรั่ภาพ	ก�อนัประกาศเคอร์ฟิวที่ั�วราชอาณาจักรในัวันัที่่�	 3	 เมีษายนั	2563	คำาสั�ง

ปิดสถิานับริการ	 26	 ประเภูที่	 อาที่ิ	 สนัามีมีวย	 อาบอบนัวด	 โรงมีหูรสพ	 	 สปา	

สวนัสนักุ	ตัลาดสด	หู�างสรรพสินัค�า		โรงเร่ยนั	มีหูาวิที่ยาลัย	ฯลฯ	โดยกรุงเที่พมีหูานัคร

และจังหูวัดตั�าง	ๆ 	คอืการเริ�มีตั�นัของการปดิเมีอืง	ซึ่้�งเปน็ัมีาตัรการเข�มีข�นัที่่�ใช�กนััที่กุ

ประเที่ศเพื�อหูยุดยั�งการระบาด	 แมี�ได�ผู้ลที่างด�านัสาธารณสุขแตั�กิจการที่่�ถิ้กรัฐ

สั�งปิดชั�วคราว	รวมีที่ั�งแรงงานัในัระบบได�รับผู้ลกระที่บโดยถิ�วนัหูนั�า

 ศาสติรัาจารัย์ นพ.ยง ภ้�วรัวรัรัณ มีองย�อนักลับไปสถิานัการณ์ในั

เดือนัมี่นัาคมีว�า	“เรามีาพลาดที่�าตัรงเกิดซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์ที่่�ที่องหูล�อ(ผู้ับ)	และ	

สนัามีมีวย(ลุมีพินั่)	 หูากไมี�เกิด	 2	 กรณ่นั่�เราไมี�เกิดเวฟแรก	 (การระบาดระลอก

แรก)”	 แตั�อ่กด�านัหูนั้�ง	 สถิานัการณ์ที่่�เลวร�ายกลับปรากฏสิ�งที่่�ด่	 ศาสตัราจารย์	

นัพ.ยง	บอกว�า	พอเกิดกรณ่สนัามีมีวยผู้ับย�านัที่องหูล�อ	 ทีุ่กคนัมีาช�วยกันัอย�าง

เตั็มีที่่�เป็นัหูนั้�งเด่ยวกันั	ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	เชื�อว�าหูากไมี�ที่ำาอะไรเลย	คนัไที่ย
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จะตัิดเชื�อแบบนัิวยอร์กตั�องมีานัั�งตัรวจโอพ่ด่	 (แผู้นักผู้้�ป่วยนัอก)	 เหูมีือนัตัอนั

ปี	2552	ท่ี่�ไข�หูวัดใหูญ�	2009	ระบาด	ไมี�ม่ีมีาตัรการเข�มีข�นัเที่�าน่ั�เต่ัยงเต็ัมีล�นัหูมีด

	 ส�วนั	นัพ.	 ธนัรักษ์	 ผู้ลิพัฒนั์	 ยืนัยันัว�า	แมี�จำานัวนัผู้้�ป่วยเพิ�มีข้�นัจากกรณ่	

สนัามีมีวยราชดำาเนิันัและผู้บัย�านัที่องหูล�อ	แตั�ประเที่ศไที่ยไมี�เคยเข�าส้�ภูาวะวกิฤติั	

เพราะวิกฤติั	คือคนัไข�ล�นัโรงพยาบาล	“เรัาไม�ถ่งนั�น แค�จุด Wake up ค่อป่ลุิกให้ติ่�น”

	 กล�าวสำาหูรับเดือนัม่ีนัาคมีเป็นัจุดเปล่�ยนัสถิานัการณ์ระบาดที่ั�งในัไที่ยและ

ของโลก	 ช�วงเวลานัั�นัวิกฤตัิโควิดในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นัเริ�มีคล่�คลาย	แตั�ตัรงกันัข�ามีกับอ่ก

หูลาย	ๆ 	ประเที่ศ	การระบาดเพิ�งเริ�มีตั�นัข้�นัเที่�านัั�นัรวมีที่ั�งประเที่ศไที่ย	หูลายประเที่ศ

ตั�องงัดพ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินัข้�นัมีารับมืีอ	ตััวเลขผู้้�ตัิดเชื�อในั

สหูรัฐฯพุ�งแซึ่งยอดผู้้�ตัิดเชื�อในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั	แลิะองค์การัอนามัยโลิก ป่รัะกาศว�า

ยุโรัป่เป่็นศ้นย์กลิางรัะบาดหลิังยอดผ้้ติิดเชื่่�อแซังจ่น.
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	 เรื�องของเดือนัม่ีนัาคมียังไมี�จบ	 เพราะยังมี่ประเด็นัที่างเศรษฐกิจท่ี่�ตั�อง

กล�าวถ้ิงกันัอก่	การระบาดของไวรัสโควิด-19	ในัเดือนั	ม่ีนัาคมี	ที่่�ที่วค่วามีรุนัแรงข้�นั

	ตัามีที่่�ได�กล�าวถิ้งในับที่ก�อนัหูนั�า	ได�เพิ�มีความีกังวลใหู�กับผู้้�คนัและสังคมี	อันัเป็นั

สภูาวะท่ี่�หูนุันัใหู�ระดับความีไมี�แนั�นัอนั	 ถิ้กยกใหู�ส้งข้�นัไปส้�จุดท่ี่�คาดเดายาก	

บรรยากาศการลงทุี่นัในัช�วงเวลานัั�นัจง้ดอ้ด้อัด	และกดดันัใหู�นักัลงทุี่นัมีองหูาจังหูวะ

ขายสินัที่รัพย์	 เพิ�มีสัดส�วนัการถิือเงินัสดในัมืีอ	 หูรือ	 หัูนัไปลงทีุ่นัในัสินัที่รัพย์

ปลอดภูัย	เพื�อปกป้องผู้ลตัอบแที่นัจากการลงทีุ่นัของตันัเอง		

 หุ้นผันผวน 

													การซึ่ื�อ-ขายหูุ�นัในัวันัที่่�	9	มี่นัาคมี	2563	ดัชนั่ตัลาดหูุ�นัลดลง	108.61	จุด

ลงมีาปิดที่่�	 7.96%	จากการเที่ขายหูุ�นักลุ�มีพลังงานั	 เนัื�องจากซึ่าอุด่อาระเบ่ยกับ

รัสเซึ่ย่	ไมี�สามีารถิตักลงกันัได�	ในัการประชุมีร�วมีกันัขององค์การกลุ�มีประเที่ศผู้้�ส�ง

ออกนัำ�ามีันั	 (โอเป่ก)	 อ่ก	 3	 วันัถิัดมีาตัลาดหูุ�นัที่่�ถ้ิกปกคลุมีด�วยบรรยากาศความี

กงัวล	จากการระบาดของไวรสัโควิด-19	ได�เคลื�อนัเข�าส้�ศน้ัย์กลางการปั�นัป่วนัอย�าง

ถ้ิงท่ี่�สดุ	การซึ่ื�อ-ขายในัช�วงบ�ายของวนัันัั�นั	(12		ม่ี.ค.	63)		ดชัน่ัตัลาดหูุ�นัปรบัลดอย�าง

'**+, 3
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ฮั่วบฮั่าบลงมีาถ้ิง	125.05	จดุ	หูรอืลดลง	10%	จนัตัลาดหูลักที่รพัยแ์หู�งประเที่ศไที่ย

ตััดสินัใจหูยุดที่ำาการซึ่ื�อ-ขายหูุ�นัชั�วคราว	(Circuit breaker) ประมีาณ	30	นัาที่่	ซึ่้�ง

เป็นัการนัำามีาใช�เป็นัครั�งแรกนัับจากวิกฤตัิแฮั่มีเบอร์เกอร์ในัปี	 2551	 เม่�อเปิ่ด

ทำาการัซั่�อ-ขายอ่กครัั�ง ดชัื่นต่ิลิาดหุ้นรัด้ลิงมาอย้�ท่� 1,095.37 จดุ ลิดลิง 154.32 

จุด หรั่อ 12.36% ติำ�าสุดในรัอบเก่อบ 8 ป่ี  ก�อนท่�ดัชื่น่ติลิาดหุ้นจะป่ิดทำาการั

ท่� 1,114.91 จุด ลดลง	134.98	จุด	หูรือลดลง	10.8	%

	 ภูาวะปั�นัป่วนัในัตัลาดหูุ�นัไมี�ได�หูยุดอย้�แค�นัั�นั	วันัศุกร์ที่่�	13	ม่ีนัาคมี	หูลัง

ตัลาดเปิดที่ำาการซึ่ื�อ-ขาย		ดัชนัต่ัลาดหูุ�นั	ลดลง	111.52	จุด	ดัชนัล่งมีาอย้�	1,003.39	

จุด	หูรือลดลง	10	%	ก�อนัที่่�ตัลาดหูลักที่รัพย์ฯจะหูยุดที่ำาการซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	เป็นั

ครั�งที่่�สอง	ประมีาณ	30	นัาที่่	 เมีื�อเปิดตัลาดใหู�ซึ่ื�อ-ขายอก่ครั�ง	การซึ่ื�อ-ขายวันันัั�นั

ตัลาดปิดที่่�	1,128.91	จุด	ปรับข้�นั	14	จุด	หูรือ	1.26%	โดยการซึ่ื�อ-ขายระหูว�างวันั

ดัชนั่ตัลาดลงตัำ�าสุดที่่�	969.08	จุด

	 ตัลาดหูลักที่รัพย์ฯตั�องหูยุดการซึ่ื�อ-ขายหูุ�นัชั�วคราว	 เป็นัครั�งท่ี่�	 3	 ในัรอบ

เดอืนั	ในัวนััท่ี่�	23	มีน่ัาคมี	2563	ซึ่้�งรอบน่ั�	ถิอืเปน็ัไปตัามีเกณฑ	์กำาหูนัดราคาซึ่ื�อ-ขาย

ส้งสุดและตัำ�าสุดในัแตั�ละวันั	(Ceiling-Floor)	ใหูมี�	(เริ�มีบังคับใช�	18	ม่ี.ค.	63)	จาก

เดิมีบวกลบจากราคาปิดวันัก�อนัหูนั�า	30	%	ลดลงเหูลือบวกลบ	15	%	ของวันัก�อนั

หูนั�า	และปรับเกณฑ์เซึ่อร์กิตัเบรกเกอร์ใหูมี�	โดยแบ�งเป็นั	3	ระดับ	(เดิมี	2	ระดับ)		

คือ	รัะดับท่�หน่�ง	จากเดิมีดัชนั่ตัลาดหูุ�นัลดลง	10	%	หูยุดซึ่ื�อ-ขายหูุ�นัชั�วคราว	30	

นัาที่่	เกณฑ์ใหูมี�ดัชนั่ลดลง	8%	หูยุดซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	30	นัาที่่		รัะดับท่�สอง	ดัชนั่

ลดลง	15	%	(เดิมี	20%)	หูยุดซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	30	นัาที่่	รัะดับท่�สาม	ดัชนั่ลดลง					

20	%	หูยุดซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	60	นัาที่่	โดยมี่ผู้ลตัั�งแตั�วันัที่่�18	มี่นัาคมี-30	มิีถิุนัายนั	

2563

 นายภากรั ป่ีติธวัชื่ชื่ัย	 กรรมีการและผู้้�จัดการ	 ตัลาดหูลักที่รัพย์แหู�ง

ประเที่ศไที่ย	คาดหูวังว�าเกณฑ์เซึ่อร์กิตัเบรกเกอร์ใหูมี�จะที่ำาใหู�	 “ตัลาดเคลื�อนัไหูว
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นั�อยลง	และ	ดชัน่ัปรบัตัวัช�าลง”	เขาระบวุ�าการใช�เซึ่อรก์ติัเบรกเกอรท์ี่่�ระดบั	8%	เกดิ

ข้�นับ�อย	แตั�ระดับ	10	%ในัรอบ	45	ปีที่่�ผู้�านัมีาเกิดข้�นัเพ่ยง	5	ครั�ง	(รวมีที่่�เกิดข้�นัในั

ปีนั่�)

 เทขายหุ้นก้้เฉุ่ยดโดมิโน

 นัอกจากราคาหูุ�นัในัตัลาดหูลักที่รัพย์ฯที่่�เผู้ชิญกับคลื�นัลมีจากพิษไวรัส

โควิด-19ระบาดแล�ว	ตัลาดหุู�นัก้�	 (ตัราสารหูนั่�ท่ี่�ออกโดยเอกชนัเพื�อระดมีทีุ่นัมีาใช�

ขยายการลงทีุ่นัหูรืออื�นัๆ)	ตัลาดหูุ�นัก้�เมีืองไที่ยเตัิบโตัตั�อเนัื�องในัช�วงหูลายปีที่่�ผู้�านั

มีา	ข�อมี้ลจากแบงก์ชาตัิระบุว�าในัปี	2543	หูุ�นัก้�มี่ยอดคงค�าง	5	แสนัล�านับาที่	หูรือ

ประมีาณ	12	%	ของสินัเชื �อ	ธนัาคารพาณิชย์ปี	2553	ยอดคงค�างเพิ �มีข้ �นั

ไป	1.2	ล�านัล�านับาที่	ปี		2563	ยอดคงค�างอย้�ที่่�	3.8	ล�านัล�านับาที่	หูรือ	28	%	

ของสินัเชื�อรวมีและม่ีขนัาดเที่�ากับ	22.5	%	ของจ่ด่พ่	 (ผู้ลิตัภัูณฑ์มีวลรวมีในัประเที่ศ)		

หูุ�นัก้�เก่�ยวพันัตัั�งแตั�บริษัที่ขนัาดใหูญ�ลงไปถิ้งสมีาชิกสหูกรณ์ออมีที่รัพย์	และ	ผู้้�ถิือ

หูนั�วยลงทุี่นัในักองทุี่นัสำารองเล่�ยงชพ่	กองทุี่นับำาเหูน็ัจบำานัาญข�าราชการ	ฯลฯ	ด�วย

ขนัาดและความีเก่�ยวโยงที่่�ลงล้กถิ้งชาวบ�านัที่ำาใหู�การเป็นัไปของมี้ลค�าหูุ�นัก้ �

ส�งผู้ลสั�นัสะเที่ือนัในัวงกว�าง

 แบงกช์าตัสิรปุ	ชะตัากรรมีหูุ�นัก้�ในัช�วงไวรสัโควดิ-19	ระบาด	ไว�ว�า	“ในัช�วง

เดือนัมี่นัาคมี	 2563	 สถิานัการณ์ระบาดยังมี่ความีไมี�แนั�นัอนัส้งและมี่การแพร�

กระจายไปในัประเที่ศตั�างๆอย�างรวดเร็วส�งผู้ลใหู�ราคาตัราสารหูนั่�	 (หูุ�นัก้�)	 ที่ั�วโลก

ปรับลดลงอย�างรุนัแรงจนัเกิดปัญหูาขาดสภูาพคล�อง”	ในัวันัที่่�	16	มี่นัาคมี	กองทีุ่นั

เปดิ	ตัราสารหูนั่�		4	กองทุี่นั	ที่่�บริษทัี่หูลักจัดการกองทุี่นัรวมี	(บลจ.)	ที่หูารไที่ย	บรหิูาร

ตักเป็นัเป้าเที่ขายจากนัักลงทีุ่นัตั�อเนัื�อง จนสถานการัณ์เข้าส้�จุดไฟลิามทุ�ง

	 วนััที่่�	25	มีน่ัาคมี	2563	บลจ.ที่หูารไที่ย	ประกาศเลิกกองที่นุัเปดิที่หูารไที่ย

ธนัไพบ้ลย์	 และ	 กองทีุ่นัเปิดที่หูารไที่ย	 ธนัเพิ�มีพ้นั	นายสมจินติ์ ศรัไพศาลิ 
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กรรมีการผู้้�จัดการ	 บลจ.	 ที่หูารไที่ย	 (ขณะนัั�นั)	 ได�ช่�แจงถ้ิงสาเหูตัุว�า	 เกิดจาก														

นัักลงทีุ่นัตัื�นัตัระหูนักเที่ขายหูนั�วยลงทีุ่นัอย�างรุนัแรงเพื�อตั�องการถิือเงินัสด	เพราะ

กังวลตั�อสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	แมี�สินัที่รัพย์ท่ี่�กองทีุ่นัตัราสารหูนั่�

ลงทุี่นัจะมี่คุณภูาพด่ก็ตัามี	แรงเที่ขายอย�างรุนัแรงอย�างที่่�ไมี�เคยปรากฏมีาก�อนั

ตัั�งแตั�วันัที่่�	 16-25	 มี่นัาคมี	 2563	 ที่ำาใหู�ม้ีลค�าของสินัที่รัพย์สุที่ธิของกองทีุ่นัฯ													

ธนัไพบ้ลย์	และธนัเพิ�มีพ้นั	ลดลง	49	%	และ	75%	ตัามีลำาดับ

																หูนั้�งวันัตั�อจากนัั�นั	(26	มี่.ค.	63)	บลจ.	ที่หูารไที่ย	ได�ประกาศเลิกอ่ก	2	

กองที่นุั	คอื	กองที่นุัเปดิที่หูารไที่ยธนัพลสั	และกองที่นุัเปดิที่หูารไที่ยธนัไพศาล	ด�วย

เหูตุัผู้ลเด่ยวกันักับที่่�ประกาศเลิกกองทีุ่นัธนัไพบ้ลย์	และ	ธนัเพิ�มีพ้นั	คือ	“ปริมีาณ

การเที่ขายส้งอย�างไมี�เคยปรากฏมีาก�อนั”	 โดยตัั�งแตั�วันัที่่�	 16-26	มี่นัาคมี	 2563		

ปริมีาณการขายโดยรวมีส้งถิ้ง	67	%	และ	66	%	ของมี้ลค�าที่รัพย์สินัสุที่ธิของกอง

ทีุ่นัตัามีลำาดับ	 โดยเฉพาะวันัท่ี่�	 26	 มี่นัาคมี	 มี่การเที่ขายอย�างรุนัแรงคิดเป็นั

ปริมีาณ	33%	และ	51	%	ของมี้ลค�าที่รัพย์สินัสุที่ธิของกองทีุ่นัตัามีลำาดับ

 ดรั.วริัไท สนัติปิ่รัะภพ	ผู้้�ว�าการแบงก์ชาติั	(ขณะนัั�นั)	ระบุว�า	เดอืนัม่ีนัาคมี

เดือนัเด่ยวมี่เงินัลงทีุ่นัไหูลออกจากตัลาดตัราสารหูนั่�		3	แสนัล�านับาที่	และนัำาไปส้�

การปิดกองทีุ่นัรวมีตัราสารหูนั่�	4	กองทีุ่นัที่่�มี่สินัที่รัพย์รวมีกันัถิ้ง	1.4	แสนัล�านับาที่

 ก�อนท่�ไฟจะลิามทุ�ง

	 ความีปั�นัป่วนัในัตัลาดตัราสารหูนั่�ไมี�เพ่ยงสร�างความีตัระหูนักตั�อนักัลงที่นุั

แตั�บรรดาผู้้�บริหูารองค์กรที่่�กำากบัดแ้ลสถิาบันัการเงินัมีค่วามีตัื�นัตัระหูนักไมี�แพ�กันั

วันัอาทิี่ตัย์ที่่�	 22	 ม่ีนัาคมี	2563	ผู้้�บริหูารส้งสุดจากกระที่รวงการคลัง	แบงก์ชาติั	

สำานัักงานัคณะกรรมีการกำากับหูลักที่รัพย์และตัลาดหูลักที่รัพย์	 (ก.ล.ตั.)	สมีาคมี

ธนัาคารไที่ย	สมีาคมีจัดการลงทีุ่นั	และ	ดรั.กอบศักดิ� ภ้ติรัะก้ลิ	รองเลขาธิการ

นัายกฯ	ฝ้า่ยการเมีอืง	(ขณะนัั�นั)	เปดิประชมุีวาระพเิศษ	และมีม่ีตัอิอก	3		มีาตัรการ
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เพื�อหูยุดความีปั�นัป่วนัในัตัลาดตัราสารหูนั่�		ประกอบด�วย

 หน่�ง	 แบงก์ชาตัิตัั�งกลไกพิเศษเพื�อเตัิมีสภูาพคล�องใหู�แก�กองทีุ่นัรวมี

ตัราสารหูนั่�ผู้�านัแบงก์พาณิชย์	 หูลักการคือ	แบงก์พาณิชย์ท่ี่�เข�าไปซึ่ื�อหูนั�วยลงทีุ่นั

จากกองทุี่นัรวมีตัลาดเงินั	 และ	 กองทีุ่นัรวมีตัราสารหูนั่�ท่ี่�เป็นักองทุี่นัเปิด	 ท่ี่�ถืิอ

สนิัที่รัพย์ดแ่ตั�ได�รับผู้ลกระที่บจากการที่่�ตัลาดเงินัขาดสภูาพคล�อง	สามีารถินัำาหูนั�วย

ลงทีุ่นัดังกล�าวมีาวางเป็นัหูลักประกันั	เพื�อขอสภูาพคล�องจากแบงก์ชาตัิไปใช�ได�

             สอง	สมีาคมีธนัาคารไที่ย	แบงก์ออมีสินั	ธุรกิจประกันัภูัย	และกองทีุ่นั

บำาเหูนั็จบำานัาญข�าราชการ	 จะร�วมีกันัตัั�งกองทีุ่นัเสริมีสภูาพคล�อง	 เพื�อลดความี

เส่�ยงในัตัลาดตัราสารหูนั่�ของเอกชนั	วงเงินัเริ�มีตั�นัระหูว�าง	70,000-100,000	ล�านั

บาที่	เพื�อลงที่นุัในัตัราสารหูนั่�ภูาคเอกชนัออกใหูมี�ที่่�มีค่ณุภูาพดแ่ตั�ขาดสภูาพคล�อง		

และ	สาม	 แบงก์ชาติัพร�อมีด้แลใหู�ตัลาดตัราสารหูนั่�ภูาครัฐที่ำางานัอย�างม่ี

ประสิที่ธิภูาพและมี่สภูาพคล�องเพย่งพอ

																แมี�มีาตัรการดแ้ลตัลาดตัราสารหูนั่�เริ�มีที่ำางานัในัวันัจันัที่ร์ที่่�	23	มี่นัาคมี

	2563	แตั�ที่นััที่ท่ี่่�ตัลาดเปิดที่ำาการซึ่ื�อ-ขาย	แรงเที่ขายในัตัลาดตัราสารหูนั่�ที่ะลักออก

มีาจากทีุ่กสารที่ิศ	กระที่ั�ง	บลจ.ที่หูารไที่ย	ตั�องยกธงขาวประกาศเลิกกองทีุ่นัเปิด

ที่ั�ง	4	แหู�งตัามีที่่�ได�กล�าวถิ้งข�างตั�นั

 ทองคำาสวรัรัค์ของนักลิงทุน

	 การเคลื�อนัไหูวอย�างสุดขั�วในัโลกการเงินัการลงทุี่นัไมี�ได�เกิดข้�นัเฉพาะหูุ�นั

หูรอื	ตัราสารหูนั่�เที่�านัั�นั	หูากยงัเกดิกบัที่องคำาอ่กด�วย	เพ่ยงแตั�สลบัที่ศิที่างกนััเที่�านัั�นั

ที่องคำากลายเป็นัหูลมุีหูลบภัูยของนักัลงทุี่นั	ที่�ามีกลางความีไมี�แนั�นัอนัของสภูาวะ

เศรษฐกิจ	ที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในัปี	 2563	 ราคา

ที่องคำาขยบัข้�นั	2	ช�วงใหูญ�	คอื	ช�วงแรกระหูว�างเดอืนั	มีกราคมี-เมีษายนั	2563	และ
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ช�วงที่่�สอง	ระหูว�างเดือนักรกฎาคมี	ตั�อเนัื�องถิ้งตั�นัเดือนัสิงหูาคมี	2563

	 ในัช�วง	4	เดอืนัแรกของปีราคาที่องคำาขยับสง้ข้�นัอย�างตั�อเนืั�อง	ราคาที่องคำา

แที่�งขายออก	จาก	21,450	บาที่	(ตั�อนัำ�าหูนัักหูนั้�งบาที่)	และที่องร้ปพรรณขายออก

	21,950	บาที่ในัช�วงตั�นัป	ีข้�นัไปอย้�ท่ี่�	26,200	บาที่	และที่องรป้พรรณขายออกราคา

	26,700	บาที่	ในัวันัที่่�	30	เมีษายนั	2563

	 การปรบัข้�นัของราคาที่องคำาในัช�วงท่ี่�สองเกดิข้�นัระหูว�างเดอืนักรกฎาคมี–

สิงหูาคมี	2563	เป็นัช�วงเวลาที่่�ตัลาดส�งเส่ยงเช่ยร์ใหู�ราคาที่องคำาที่ะลุข้�นัไปที่่�บาที่

ละสามีหูมีื�นั	โดยราคาที่องคำา	ณ	วันัที่่�	1	กรกฎาคมี	2563	ราคาที่องคำาแที่�ง	รับซึ่ื�อ	

26,000	บาที่	ขายออก	26,100	บาที่	ที่องร้ปพรรณ	ราคารับซึ่ื�อ	25,529.44	บาที่	

ขายออก	 26,600.00	บาที่	 	 ราคาสปอตั	 (ราคาที่องคำาในัตัลาดโลก)	 1,782.50		

ดอลลาร์สหูรัฐฯตั�อออนัซึ่์	อัตัราแลกเปล่�ยนั	30.95	บาที่ตั�อดอลลาร์สหูรัฐฯ

 วนััที่่�	31	กรกฎาคมี	2563	ตัลาดที่องคำาได�บันัท้ี่กสถิติัใิหูมี�	เมีื�อราคาที่องคำา

แที่�ง	ราคารับซึ่ื�อข้�นัไปที่่�	28,950	บาที่	ขายออก	29,050	บาที่	ที่องร้ปพรรณ	รับซึ่ื�อ	

28,425	บาที่	ขายออก	29,550	บาที่	ราคาที่องคำาในัเดือนักรกฎาคมีที่ำาสถิิติัราคา

ส้งสุดใหูมี�	 ข้�นัมีาแที่นัที่่�ราคาส้งสุดเดิมี	 27.100	บาที่	 ท่ี่�ยืนัหูนั้�งมีาตัั�งแตั�ปี	 2554	

ก�อนัที่่�ราคาส้งสุดดังกล�าวจะถิ้กแที่นัที่่�ด�วยราคาส้งสุดใหูมี�ในัอ่กไมี�ก่�วันัตั�อมีา

 ในวนัท่� 5 สงิหาคม 2563 รัาคาทองคำาข่�นไป่ท่�รัะดบับาทลิะสามหม่�น

เป่็นครัั�งแรัก	 โดยที่องคำาแที่�ง	 ราคารับซึ่ื�อ	 29,400	บาที่	ขายออก	29,500	บาที่		 

ที่องรป้พรรณ	ราคารบัซึ่ื�อ	28,864.64	บาที่	ขายออก	30,000	บาที่	และราคาสดุที่�าย

ก�อนัตัลาดปิด	ราคาที่องคำาแที่�ง	รับซึ่ื�อ	29,600	บาที่	ขายออก	29,700	บาที่	ที่อง

ร้ปพรรณ	ราคารับซึ่ื�อ	29,061.72	บาที่	ขายออก	30,200	บาที่  

 วันัที่่�	7	สิงหูาคมี	2563	ที่ันัที่่ที่่�ตัลาดเปิด	ราคาที่องคำาขยับข้�นัตั�อจากวันั

ก�อนัหูนั�า	ที่องคำาแที่�ง	ราคารับซึ่ื�ออย้�ที่่ �	30,250	บาที่	ขายออก	30,350	บาที่ 
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ที่องร้ปพรรณ	ราคารับซึ่ื�อ	29,698.44	บาที่	ขายออก	30,850	บาที่	และราคาขยับ

ข้�นัไปส้งสุดในัประวัตัิศาสตัร์การค�าที่องของเมืีองไที่ย	 ในัช�วงสาย	ๆ	ของวันั	 โดย

ที่องคำาแที่�ง	ราคารับซึ่ื�อ	30,300	บาที่	ขายออก	30,400	บาที่	ที่องร้ปพรรณ	ราคา

รับซึ่ื�อ	29,698.44	บาที่	ขายออก	30,900	บาที่	ก�อนัราคาอ�อนัตััวลงตัำ�ากว�าระดับ

สามีหูมีื�นัในัวันัที่่�	11	สิงหูาคมี

 นายจิติติิ ติั�งสิทธิ�ภักด่	นัายกสมีาคมีค�าที่องคำา	บอกว�า	อย้�ในัวงการมีา	

40	ปีไมี�เคยเจอสถิานัการณ์เช�นันั่�	 ราคาที่องคำาปรับข้�นัไปประมีาณ	40	%	จาก	

21,000	บาที่ตั�นั	ๆ	ในัช�วงตั�นัปีเป็นั	30,000	บาที่ตั�นั	ๆ	ในัวันัที่่�	7	สิงหูาคมี	2563		

เนัื�องจากนัักลงทีุ่นัรายใหูญ�หูันัมีาถิือสินัที่รัพย์ปลอดภูัยเช�นัที่องคำามีากข้�นั	 เพราะ

กังวลกับสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19

	 นัอกจากน่ั�การเก็งกำาไรโดยกองทีุ่นัใหูญ�ๆ	 และผู้ลจากสงครามีการค�า

ระหูว�างจ่นักับสหูรัฐฯ	ล�วนัเป็นัปัจจัยที่่�มี่ผู้ลใหู�ราคาที่องคำาปรับส้งข้�นัอย�างไมี�เคย

ปรากฏมีาก�อนัเช�นักนัั	ส�วนัราคา	(ที่องคำา)	ท่ี่�ปรับข้�นัสง้สุดในัเดอืนัสงิหูาคมี	นัอกจาก

ปัจจัยดังท่ี่�ได�กล�าวมีาแล�ว	 เหูตุัการณ์ระเบิดในัคลังสินัค�าที่่�ที่�าเรือเบรุตัในั

เลบานัอนั(4	ส.ค.	63)	ยงัเปน็ัอก่ปจัจยัที่่�หูนันุัใหู�ราคาที่องคำาปรบัข้�นัเช�นักนัั	“ในัช�วง

โควิดมี่แตั�คนันัำาที่องคำามีาขาย”	เขาหูมีายถิ้งนัักลงทีุ่นัรายย�อย	ที่่�นัำาที่องคำามีาเข�า

คิวรอขายในัร�านัค�าที่องย�านั	 เยาวราช	แมี�อย้�ในัช�วงล็อกดาวนั์	 อย้�บ�านั	หูยุดเชื�อ	

เพื�อชาตัิ	ก็ตัามี

	 อน้ั�งหูากเที่่ยบราคาส้งสุดของปีในัวันัท่ี่�	 7	 สิงหูาคมี	กับ	 1	มีกราคมี	ปี

เด่ยวกันั	(2563)	ราคาที่องคำาแที่�งขายออก	เปล่�ยนัแปลง	8,950	บาที่	(30,400	-

21,450	บาที่ตั�อบาที่ที่องคำา)	 ที่องร้ปพรรณขายออก	 เปล่�ยนัแปลง	 8,950	บาที่		

(30,900-21,950	บาที่ตั�อบาที่ที่องคำา)	ก�อนัที่่�ราคาที่องคำาจะค�อยปรับตััวย�อลง	ๆ

ในัช�วงหูลังของปี
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	 ปรากฏการณ์การเปล่�ยนัแปลงของมีล้ค�าหูุ�นั	หุู�นัก้�	และที่องคำาอย�างสุดขั�ว

ในัเดือนัม่ีนัาคมี	 คือผู้ลโดยตัรงจากพิษระบาดของไวรัสโควิด-19	และที่�ามีกลาง

ความีอลหูมี�านัของโลกการลงทีุ่นั	ที่่�นัักลงทีุ่นัพยายามีปกป้องผู้ลตัอบแที่นัของตันั

ไว�อย�างถิ้งที่่�สุด	ด�วยการขายที่ิ�งหูุ�นั	 ขายคืนัหูุ�นัก้�	 เพื�อถิือเงินัสดในัมืีอ	หูรือ	หูันัไป

ลงที่นุั	ในัสนิัที่รพัยป์ลอดภูยัเช�นัที่องคำาแที่นันัั�นั	ยงัมีอ่ก่ปรากฏการณ์ท่ี่�สะที่�อนัความี

ไมี�แนั�ใจเช�นัเด่ยวกันั	แตั�เป็นัเรื�องของปากที่�อง		

	 คือเหูตัุการณ์ที่่�ประชาชนัในัหูลาย	ๆ	พื�นัที่่�ในัเขตักรุงเที่พฯและปริมีณฑล	

แหู�ไปกว�านัซึ่ื�อสินัค�าจำาเป็นั	อาที่ิ	บะหูมี่�สำาเร็จร้ป	ข�าวสาร	อาหูารกระป๋อง	นัำ�ามีันั

พืช	ฯลฯ	ที่่�โมีเดิร์นัเที่รด	ด�วยความีกังวลว�าสินัค�าจะขาดตัลาด	ก�อนักระแสความี

กังวลจะค�อย	ๆ	อ�อนัตััวลง	หูลังรัฐบาลและบริษัที่ผู้้�ผู้ลิตัสินัค�ายืนัยันัสตั๊อกสินัค�ามี่

เพ่ยงพอ.
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	 การรับมีือกับคลื�นัเศรษฐกิจที่่�เริ�มีซึ่ัดไล�หูลังการระบาดของไวรัสโควิด-19	

เข�ามีาเปน็ัระลอก	ๆ 	ตัั�งแตั�ตั�นัป	ีโดยภูาพใหูญ�รฐับาลและแบงกช์าตัดิำาเนันิัมีาตัรการ

ที่างการคลังและการเงินัควบค้�กันั	 โดยย้ดกลยุที่ธ์เชิงป้องกันัเป็นัแนัวที่างรับมืีอ			

ด�านัการคลัง	กระที่รวงการคลังขับเคลื�อนัมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจออกมีา	2	ชุด

ใหูญ�	ควบค้�ไปกับมีาตัรการล็อกดาวนั์ของรัฐบาล	สำาหูรับด�านัการเงินั	แบงก์ชาตัิ	

ดำาเนัินันัโยบายการเงินัผู้�อนัคลายอย�างที่่�สุดโดยเริ�มีลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบาย												

(เครื�องมีอืในัการดำาเนันิันัโยบายเศรษฐกจิ)	ตัั�งแตั�เดอืนักมุีภูาพนััธ	์พร�อมีกบัเริ�มีนัับ

หูนั้�งขับเคลื�อนัมีาตัรการช�วยเหูลือล้กหูนั่�ในัเดือนัเด่ยวกันั		

 เย่ยวยาแค�ไหนอย�างไรั

	 ในัเดือนัมี่นัาคมี	กระที่รวงการคลังเริ�มีขับเคลื�อนั	มีาตัรการเย่ยวยาที่าง

เศรษฐกิจออกมีา	2	เฟส		เฟส	1	วันัที่่�	10	มี่นัาคมี	2563	มีาตัรการเฟสแรกพุ�งเป้า

ไปท่ี่�	 การเตัิมีสภูาพคล�องและลดภูาระใหู�ประชาชนัและผู้้�ประกอบการโดยเฉพาะ

เอสเอม็ีอ่ที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากวิกฤตัโิควดิ	ผู้�านัมีาตัรการสินัเชื�อ	มีาตัรการลดภูาระ

ด�านัภูาษ่	มีาตัรการจ้งในัใหู�ภูาคธุรกิจคงระดับการจ�างงานัเอาไว�	ฯลฯ

'**+, 4
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	 มีาตัรการฯ	ที่่�เป็นัเรืองธงของเฟสแรกคือ	มีาตัรการซึ่อฟตั์โลนั	(soft	loan)	

หูรือ	 สินัเชื�อดอกเบ่�ยตัำ�าเป็นัพิเศษ	 วงเงินั	 1.5	แสนัล�านับาที่	 เพื�ออุดหูนุันักิจการ						

เอสเอม็ีอแ่หูล�งจ�างงานัใหูญ�ของระบบเศรษฐกจิใหู�อย้�รอด	มีาตัรการชดุนั่�	ม่ีธนัาคาร

ออมีสินัเป็นัแกนักลางขับเคลื�อนั	ด�วยการนัำาวงเงินัมีาปล�อยก้�ใหู�	ธนัาคารเฉพาะกิจ

และแบงก์พาณิชย์	ที่่�เข�าร�วมีโครงการประมีาณ	20	แหู�ง	อัตัราดอกเบ่�ย	0.01	%	ตั�อ

จากนัั�นัธนัาคารท่ี่�ร�วมีในัโครงการจะนัำาไปปล�อยตั�อใหู�กบัลก้ค�า	อตััราดอกเบ่�ย	2	%	

ระยะเวลา	2	ปี	วงเงินัไมี�เกินั	20	ล�านับาที่ตั�อราย

	 นัอกจากนั่�สำานัักงานัประกันัสังคมียังมี่วงเงินัก้�	3	หูมีื�นัล�านับาที่	ใหู�สถิานั

ประกอบการท่ี่�จ�ายเงินัสมีที่บกองทีุ่นัประกันัสังคมีมีาไมี�ตัำ�ากว�า	 3	 เดือนั	 ก้�ไป															

ร่ไฟแนันัซึ่์	(ก้�เงินัก�อนัใหูมี�ไปชำาระหูนั่�ก�อนัเดิมีที่่�อัตัราดอกเบ่�ยสง้กว�า)	โดยใหู�ก้�ไมี�

เกินั	 50	%	ของวงเงินัปล�อยก้�ธนัาคาร	และกำาหูนัดเงื�อนัไขว�า	 ตั�องรักษาจำานัวนั							

ผู้้�ประกันัตันัไว�ไมี�นั�อยกว�า	80	%	ของจำานัวนัผู้้�ประกันัตันั

 ส�วนัชุดมีาตัรการภูาษ	่มี	่4	เมีนัหู้ลักเช�นักันัคือ หน่�ง	มีาตัรการลดอัตัราหัูก

ภูาษ่	ณ	ที่่�จ�าย	จาก	3	%	เหูลือ	1.5	%	(สำาหูรับการจ�ายเงินัได�พ้งประเมีินัระหูว�าง

วันัที่่�	1	เมีษายนั	–	30	กันัยายนั	2563)	ลดภูาษ่เหูลือ	2	%	(สำาหูรับการจ�ายเงินัได�

พ้งประเมีินัตัั�งแตั�วันัที่่�	1	ตัุลาคมี	2563-31	ธันัวาคมี	2564)	เฉพาะที่่�จ�ายผู้�านัระบบ

	e-withholding	Tax	(การหูักภูาษ่	ณ	ที่่�จ�ายที่างอิเล็กที่รอนัิกส์)

 สอง มีาตัรการคืนัสภูาพคล�องใหู�ผู้้�ประกอบการ	ด�วยการใหู�กิจการที่่�มี่

รายได�ไมี�เกินั	500	ล�านับาที่	จ�างงานัไมี�เกินั	200	คนั	ตัามีมีาตัรการซึ่อฟตั์โลนั

สำาหูรับเอสเอ็มีอ่	สามีารถิหูักรายจ�ายได�	1.5	เที่�า	สำาหูรับรายจ�ายดอกเบ่�ย	ระหูว�าง

วันัที่่�	1	เมีษายนั-31	ธันัวาคมี	2563 

 สาม มีาตัรการภูาษเ่พื�ออดุหูนุันัการจ�างงานั	โดยกรมีสรรพากรกำาหูนัดว�า

เอสเอ็มีอ่	 หูรือ	 กิจการท่ี่�มี่รายได�ไมี�เกินั	 500	ล�านับาที่	จ�างงานัไมี�เกินั	 200	คนั	

สามีารถิหูักรายจ�ายได�	 3	 เที่�า	 สำาหูรับรายจ�ายค�าจ�างระหูว�างเดือนั	 เมีษายนั-
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กรกฎาคมี	2563	 ใหู�แก�ล้กจ�างที่่�เป็นัผู้้�ประกันัตันัตัามีกฎหูมีายประกันัสังคมี	และ

ได�รับค�าจ�างไมี�เกินั	15,000	บาที่	โดยตัั�งเงื�อนัไขว�า	กิจการที่่�จะขอรับสิที่ธิดังกล�าว		

ตั�องคงการจ�างงานัไว�ไมี�นั�อยกว�าจำานัวนัล้กจ�างผู้้�ประกันัตันั	ณ	วันัสุดที่�ายของปี	

2562

 ส่�	มีาตัรการเตัิมีสภูาพคล�องด�วยการเร�งคืนัภูาษ่	 เมีนั้นั่�สำาหูรับผู้้�ประกอบ

การส�งออกที่่�ด่	กรณ่ยื�นัแบบ	ภู.พ.	30	ที่างอินัเตัอร์เนั็ตั	จะได�รับคืนัภูายในั	15	วันั	

กรณ่ยื�นัแบบ	ภู.พ.	30	ที่่�สำานัักงานัสรรพากรพื�นัที่่�สาขาจะได�รับคืนัภูายในั	45	วันั			

หูรือ	เร�งคืนัภูาษ่เงินัได�บุคคลธรรมีดาเป็นัตั�นั

 นายเอกนิติิ นิติิภัณฑ์์ป่รัะภาส	อธิบด่กรมีสรรพากร	บอกว�า	ในัปี	2564	

กรมีฯจะส้ญรายไปประมีาณ	1	แสนัล�านับาที่	จากมีาตัรการเย่ยวยาด�านัภูาษ่	แก�

ประชาชนัและผู้้�ประกอบการในัช�วงวิกฤตัิโควิด

 นายอตุิติม สาวนายน	รัฐมีนัตัรว่�าการกระที่รวงการคลัง	(ขณะนัั�นั)	กล�าว

ถ้ิงเหูตุัผู้ลที่่�อย้�เบื�องหูลังการขบัเคลื�อนัชดุมีาตัรการดังกล�าวว�า		การระบาดของไวรสั

โควิด-19	ส�งผู้ลตั�ออุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยว	ซึ่้�งมี่สัดส�วนั	12	%	ของ	จ่ด่พ่	เขายังอ�าง

ถิ้งจำานัวนันัักที่�องเที่่�ยวในัเดือนักุมีภูาพันัธ์ที่่�หูายไป	85	%	และนัักที่�องเที่่�ยวจ่นั

(ตัลาดที่�องเที่่�ยวใหูญ�สุดของไที่ย)	หูายไป	85	%	ส�งผู้ลใหู�การที่�องเที่่�ยวรวมีหูดตััว	

44	%

															นัอกจากนั่�นัายอุตัตัมียังอ�างถิ้ง	ผู้ลกระที่บที่่�ขยายไปยังภูาคอุตัสาหูกรรมี

หู�วงโซึ่�การผู้ลิตัและขนัส�งสินัค�าระหูว�างประเที่ศขาดตัอนั	การค�าระหูว�างประเที่ศ

ชะงัก	ก�อนัสรุปว�า	“ผู้้�ประกอบการขาดรายได�	สภูาพคล�องไมี�เพ่ยงพอ	ม่ีความีเส่�ยง

ถ้ิงขั�นัปดิกจิการ	ตัลอดจนัประชาชนัที่ั�วไปขาดรายได�	เผู้ชญิความีเส่�ยง	อาจถ้ิกเลกิ

จ�างงานัจำานัวนัหูลายแสนัคนั”	หูลังแถิลงมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟสแรก	

วันัที่่�	18	มี่นัาคมี	2563	นัายตัำารวจติัดตัามีนัายอุตัตัมี	ถิ้กตัรวจพบว�าตัิดเชื�อไวรัส
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โควิด-19	ส�วนันัายอุตัตัมี	ผู้ลตัรวจไมี�พบเชื�อแตั�กักตััวเองอย้�บ�านั	14	วันั

 มาติรัการัเฟส 2

	 สองสัปดาหู์หูลังประกาศมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส1	ครมี.ได�อนัุมัีตัิ

มีาตัรการเย่ยวเศรษฐกิจเฟส	2	ในัวันัที่่�	24	มี่นัาคมี	2563	หูรือ	3	วันัหูลังมีาตัรการ

ล็อกดาวนั์เริ�มีตั�นั	 เป้าหูมีายของมีาตัรการชุดนั่�	 คือ	 เย่ยวยาประชาชนั	ที่่�ได�รับผู้ล	

กระที่บจาก	การระบาดของไวรัสโควิด-19	 และจากมีาตัรการของรัฐบาล	หูัวใจ

สำาคัญของมีาตัรการชุดน่ั�คือการเพิ�มีสภูาพคล�องผู้�านั	 “มีาตัรการชดเชยรายได�แก�

ล้กจ�าง	สถิานัประกอบการท่ี่�ได�รับผู้ลกระที่บหูรือผู้้�ได�รับผู้ลกระที่บอื�นั	 ๆ	 ของการ		

แพร�ระบาดของไวรัส	โควิด-19”	

	 มีาตัรการซึ่อฟตั์โลนัสำาหูรับประชาชนั	ธนัาคารออมีสินันัำาเสนัอ	2	เมีนั้

หูลักคือ	หน่�ง 	 ปล�อยก้�ใหู�ผู้้� ได�รับผู้ลกระที่บรายละ	 10,000	 บาที่	 อัตัรา

ดอกเบ่�ย0.10	%	ตั�อปี	ระยะเวลาก้�	2	ปี	และสอง สินัเชื�อสำาหูรับผู้้�มี่รายได�ประจำา	

ปล�อยก้�รายละ	50,000	บาที่	อัตัราดอกเบ่�ยคงที่่�	0.35%	ระยะเวลาก้�	3	ปี	เป็นัตั�นั	

ที่ั�งนั่�มีาตัรการด�านัสินัเชื�อ	 ยังครอบคลุมีถิ้งการลดดอกเบ่�ยโรงรับจำานัำาในัสถิานั

ธนัานัุเคราะหู์	และ	สถิานัธนัานัุบาล	เหูลือ	0.125	%	วงเงินัไมี�เกินั	15,000	บาที่

นัานั	3	เดือนั	เป็นัตั�นั

	 มีาตัรการลดภูาระจากค�าใช�จ�ายด�านัสาธารณ้ปโภูค	เช�นั	ลดค�านัำ�า	ค�าไฟ

	3	%	นัานั	3	เดือนั	คืนัเงินัประกันัการใช�ไฟฟ้าและนัำ�าประปา	ลดภูาระการส�งเงินั

สมีที่บ	 เข�ากองทีุ่นัประกันัสังคมี	ยืดระยะเวลาการชำาระภูาษ่เงินัได�บุคคลธรรมีดา		

จากสิ�นัเดือนัมี่นัาคมี	2563	 ไปเป็นั	 สิงหูาคมี	2563	 รวมีถิ้งยกเว�นัภูาษ่บุคลากร

ที่างการแพที่ย์ตัั�งแตั�หูมีอถิ้งพนัักงานัขับรถิรับส�งผู้้�ป่วย
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 แจกเงิน 38 ล้ิานคน

	 กลับมีาที่่� “มาติรัการัชื่ดเชื่ยรัายได้ฯ”	หูรือ	มีาตัรการแจกเงินั	หูัวใจของ

มีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส2	 เดิมีรัฐบาลจะแจกเงินัคนัละ	 2,000	บาที่เพื�อ

รองรับผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	และการประชุมีคณะรัฐมีนัตัร่

เศรษฐกิจในัวันัที่่�	 6	มี่นัาคมี	2563	ที่่�ประชุมีได�รับในัหูลักการแล�วและเตัร่ยมีจะ

ประกาศพร�อมีมีาตัรการกระตัุ�นัเศรษฐกิจเฟส	1	(10	มี่.ค.	63)	แตั�มี่เสย่งค�านัจาก

หูลายฝ่้าย	เช�นันัักการเมืีองคนัหูนั้�งมีองว�าการแจกเงินัเป็นัการนัำาภูาษป่ระชาชนัมีา

ใช�อย�างไมี�มี่ประโยชนั์	 กระแสตั�านัที่ำาใหู�รัฐบาลตััดสินัใจชะลอประกาศมีาตัรการ

ดังกล�าวออกไป	 ก�อนัมีาประกาศในัชุดมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส	 2																				

(24		ม่ี.ค.		63)	ตัามีท่ี่�ได�กล�าวถ้ิงข�างตั�นั	โดยรััฐบาลิป่รัับมาติรัการัแจกเงินจากเดมิ

คนลิะ 2,000 บาท 2 เด่อน ป่รัะมาณ 10 ลิ้านคน เป่็นแจกคนลิะ 5,000 บาท 

3 เด่อน (เมีษายนั-มีิถิุนัายนั	2563)	ป่รัะมาณ 3 ลิ้านคน	ชดเชยใหู�กับ	คนัค�าขาย

ช�างตัดัผู้มี	มีคัคเุที่ศก	์คนัขายลอตัเตัอร่�	และอาชพ่อิสระอื�นั	ๆ 	โดยรฐับาลเตัรย่มีงบ

ประมีาณที่่ �จ ัดสรรจาก	งบกลาง	ในังบประมีาณรายจ�ายปี	2563	ไว �แล�ว	

4.5	 หูมีื�นัล�านับาที่	แตั�เมีื�อโครงการนัับหูนั้�งสถิานัการณ์จริงที่่�เกิดข้�นัตั�างจากที่่�				

คาดการณ์ไว�อย�างสิ�นัเชิง	

	 โครงการ	“เรัาไม�ทิ�งกนั”	ที่่�กระที่รวงการคลงัตัั�งข้�นัโดยใช�	www.เรัาไม�ทิ�ง

กัน.com	 เป็นัช�องที่างใหู�ผู้้�มี่สิที่ธิรับเงินัชดเชย	 เนืั�องจากได�รับผู้ลกระที่บจากการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19	และมีาตัรการล็อกดาวนั์ของรัฐบาล	ลงที่ะเบ่ยนั	ยื�นัขอ

ใช�สิที่ธิ�	ปรากฏว�าเพ่ยงวันัแรกท่ี่�เปิดใหู�ลงที่ะเบ่ยนั	(28		ม่ี.ค.		63)	ม่ีผู้้�เข�ามีาลงที่ะเบย่นั

ถิ้ง	20	ล�านัคนั	จนัธนัาคารกรุงไที่ยที่่�ดแ้ลระบบตั�องปิดชั�วคราว	และถิ้งวันัสุดที่�าย

ที่่�เปิดใหู�ลงที่ะเบ่ยนั	(22	เมี.ย.	63)	มี่ผู้้�เข�ามีาลงที่ะเบ่ยนัที่ั�งสิ�นั	28.8	ล�านัคนั	กรอง

แล�วเหูลือประมีาณ	24	ล�านัคนั	 ในัช�วงนัั�นัผู้้�ไมี�ได�สิที่ธิจำานัวนัมีากมีุ�งหูนั�าไปร�อง

เรย่นัท่ี่�กระที่รวงการคลงั	ในัที่�ายท่ี่�สดุ	รฐับาลเปดิใหู�ที่บที่วนัสทิี่ธ	ิ	เมีื�อปดิการที่บที่วนั
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สิที่ธิในัวันัที่่�	29	พฤษภูาคมี	2563	จำานัวนัผู้้�ได�รับสิที่ธิ�เย่ยวยา	5,000	บาที่	3	เดือนั

มี่ที่ั�งสิ�นั	15.3	ล�านัคนั	มีากกว�าเป้าหูมีายเย่ยวยาครั�งแรก	3	ล�านัคนักว�า	5	เที่�าตััว	

วงเงินั	2.4	แสนัล�านับาที่

	 นัอกจากโครงการ	 “เรัาไม�ทิ�งกัน”	 แล�วรัฐบาลได�ขยายการแจกเงินัไปส้�	

กลุ�มีเกษตัรกร	 10	ล�านัครัวเรือนัวงเงินั	 1.5	แสนัล�านับาที่	และกลุ�มีผู้้�เปราะบาง								

(ผู้้�สง้อายุ	ผู้้�พิการ	เด็กเล็ก	คนัยากจนั)	อ่ก	13	ล�านัคนั	อุดหูนัุนัคนัละ	1,000	บาที่	

3	เดือนั	(พ.ค.-ก.ค.	63)	วงเงินั	3.9	หูมีื�นัล�านับาที่	รวมี	3	กลุ�มี	ม่ีผู้้�ได�รับการเย่ยวยา

จากรัฐ	ประมีาณ	38.3	ล�านัคนั	วงเงินังบประมีาณท่ี่�ใช�ประมีาณ	4.29	แสนัล�านั

บาที่

 ป่รัะเทศไหนแจกเงินส้้โควิดบ้าง

	 ที่ั�งน่ั�	มีาตัรการชดเชยผู้้�ได�รบัผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19	

ด�วยการแจกเงนิัสดในัช�วงที่่�รายได�หูายไปอย�างฉบัพลนััจากมีาตัรการลอ็กดาวนัถ้์ิก

นัำามีาใช�ในัหูลายประเที่ศอาทิี่	 ในัเดือนัเมีษายนัสหูรัฐฯจ�ายเงินัช�วยเหูลือที่าง

เศรษฐกิจจากวิกฤตัิโควิด	 (ผู้�านักรมีสรรพากร)	 ใหู�ผู้้�มี่รายได�ไมี�เกินัปีละ	 75,000	

ดอลลารส์หูรฐัฯราว	2.4	ล�านับาที่	จะได�รบัเงนิัช�วยเหูลอื	1,200	ดอลลารส์หูรฐัฯราว

	38,900	บาที่	หูากม่ีบุตัรหูรือพ่�นั�องอายุไมี�เกินั	17	ปีได�เพิ�มีอก่	500	ดอลลาร์สหูรัฐฯ

เป็นัตั�นั		ญ่�ปุ่นัใหู�เงินัเย่ยวยาครอบครัวละ	100,000	เยนั	ราว	29,254	บาที่	ไตั�หูวันั

มีอบค้ปองเงินัสดมีล้ค�า	3,000	ดอลลาร์ไตั�หูวันั	ราว	3,198	บาที่	โดยม่ีเงื�อนัไขตั�อง

ใช�จ�ายเป็นัเงินัสด	1,000	ดอลลาร์ไตั�หูวันั

	 ฮั่�องกงแจกเงินัใหู�ผู้้�มี่ถิิ�นัพำานัักถิาวรคนัละ	 10,000	 ดอลลาร์ฮั่�องกง											

ราว	40,000	บาที่	เว่ยดนัามีใหู�เงินัเย่ยวยาจากพิษโควิดคนัละ	1	ล�านัด�อง	ราว	

1,402	บาที่	สิงคโปร์ใหู�เงินัเย่ยวยาคนัละ	100-300	ดอลลาร์สิงคโปร์	ราว	2,258-

6,774	บาที่	(มีากนั�อยตัามีช�วงอายุ)	หูากเข�าฝ้ึกอบรมีเพิ �มีที่ักษะได�เพิ �มีอ่ก	
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500	ดอลลาร์สิงคโปร์		มีาเลเซึ่่ยใหู�เงินัเย่ยวยา	1,600		ริงกิตั	ราว	12,000	บาที่	กับ

ประชาชนั	4	ล�านัครัวเรือนัที่่�มี่รายได�ตัำ�ากว�า	4,000	ริงกิตั	เป็นัตั�นั

	 สำาหูรับประเที่ศไที่ย	 หูลังโครงการเราไมี�ที่ิ�งกันัสิ�นัสุดลงรัฐบาลได�ออก

มีาตัรการ	 “เพิ�มีการบริโภูค”	 เพื�อกระตัุ�นัเศรษฐกิจออกมีาอย�างตั�อเนัื�อง	 โดยเดือนั

มีิถิุนัายนัเปิดตััวโครงการ	 “เราเท่ี่�ยวด�วยกันั”และใหู�กำาลังใจ	 อสมี.(อาสาสมีัคร								

สาธารณสุขฯ)	งบประมีาณรวมี	2.2	หูมีื�นัล�านับาที่	เดือนักันัยายนัเปิดตััวโครงการ

คนัละคร้�ง	(23	ตั.ค.-31	ธ.ค.	63)	รัฐบาลอุดหูนัุนัใหู�ผู้้�เข�าร�วมีโครงการ	10	ล�านัคนั	

วนััละ150	บาที่	(ไมี�เกินั	3,000	บาที่)	ส�วนัเกินัผู้้�ร�วมีโครงการรับผู้ิดชอบ	วงเงินั																		

3	หูมีื�นัล�านับาที่	และโครงการชอ็ปดม่ีคื่นัใหู�นัำารายการจบัจ�ายตัามีที่่�กำาหูนัดมีาเปน็ั

ค�าใช�จ�ายหูักลดหูย�อนัภูาษ่ไมี�เกินั	30,000	บาที่

	 ที่ั�งนั่�โครงการคนัละคร้�งที่่�พุ�งเป้าไปที่่�พ�อค�าแมี�ค�ารายเล็กหูาบเร�แผู้งลอย

มี่เส่ยงตัอบรับดังกว�าทุี่กมีาตัรการที่่�รัฐบาลออกมีาก�อนัหูนั�าน่ั�	 จนัรัฐบาลตััดสินัใจ

ตั�ออายุมีาตัรการเฟส2	 ไปถ้ิงปลายเดือนัมีกราคมี	2564	 โดยใหู�สิที่ธิ	 5	 ล�านัคนั	

รัฐบาล	อุดหูนัุนัเพิ�มีอ่ก	500	บาที่	เป็นั	3,500	บาที่ตั�อคนั

	 กระที่รวงการคลังคาดหูวังว�ามีาตัรการ	“เพิ�มการับรัโิภค”	จะช�วยเติัมีเงินั

หูมุีนัเว่ยนัในัระบบเศรษฐกิจ	 เช�นักรณ่	 “เรัาเท่�ยวด้วยกัน”	 คาดว�าจะที่ำาใหู�เงินั

หูมีุนัเว่ยนัในัระบบเศรษฐกิจเพิ�มีข้�นัขั�นัตัำ�าประมีาณ	3-6	หูมีื�นัล�านับาที่	 (จากงบ

ประมีาณ	2.2	หูมีื�นัล�านับาที่)	เมีื�อรวมีกับ	โครงการ	“คนลิะครั่�ง”	เตัิมีเงินัผู้�านับัตัร

สวัสดิการแหู�งรัฐ	 และโครงการช็อปด่ม่ีคืนัแล�ว	 จะมี่เงินัเข�าส้�ระบบเศรษฐกิจ

ประมีาณ	 8.1	 หูมีื�นัล�านับาที่	นายลิวรัณ แสงสนิท	 ผู้้�อำานัวยการสำานัักงานั

เศรษฐกิจการคลัง	(ขณะนัั�นั)	บอกว�าจะเพิ�มีจ่ด่พ่ประมีาณ	0.2	%
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 ยุคดอกเบ่�ยติำ�า

													นัอกจากมีาตัรการที่างการคลังแล�ว	ธนัาคารแหู�งประเที่ศไที่ย	หูรือ	แบงก์

ชาติั	 ได�ดำาเนิันัมีาตัรการการเงินัผู้�อนัคลายอย�างสุดๆ	ด�วยการลดอัตัราดอกเบ่�ย

นัโยบายลงอย�างตั�อเนืั�องตัามีที่่�ได�เกริ�นัไว�ตัอนัตั�นั	 ในัการประชุมีคณะกรรมีการ

นัโยบายการเงินั	(กนัง.)	ครั�งแรกของปี	2563	(5	ก.พ.	63)	กนัง.ม่ีมีติัเอกฉันัที่์	ลด

อัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายลง	0.25%	จาก	1.25	%	เหูลือ	1%	ตั�อปี	เหูตุัผู้ลในัการตััดสินัใจ	

เนัื�องจาก	กนัง.	ประเมีินัว�า	 เศรษฐกิจ	 ปี	2563	ขยายตััวตัำ�ากว�าประมีาณการเดิมี	

และตัำ�ากว�าศักยภูาพมีากข้�นั	 จากการระบาดของไวรัสโควิด-19	ความีล�าช�าของ	

พ.ร.บ.	 งบประมีาณรายจ�ายประจำาปี	 ภัูยแล�ง	 และเสถิ่ยรภูาพระบบการเงินั							

เปราะบางเพิ�มีข้�นั	จากแนัวโนั�มีการชะลอตััวของเศรษฐกิจ

														ในัช�วงหูลังของเดือนัมี่นัาคมีที่่�ไวรัสโควิด-19	เริ�มีสร�างความีตัระหูนักใหู�

นัักลงทีุ่นัในั	ตัลาดหูุ�นั	และ	ตัลาดตัราสารหูนั่�			วันัที่่�	20	มี่นัาคมี	กนัง.	เปิดประชุมี

คณะกรรมีการนััดพิเศษ		และที่่�ประชุมีมี่มีตัิเอกฉันัที่์		ลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายลง

	0.25	%	เหูลอื	0.75%		บที่สรปุจากที่่�ประชมุีครั�งนัั�นัมีม่ีมุีมีองว�า		แนัวโนั�มีการระบาด

ของไวรัสโควิด-19	 รุนัแรงกว�าที่่�คาดไว�และตั�องใช�ระยะเวลาหูนั้�งกว�าจะกลับเข�าส้�

ภูาวะปกติั	ซึ่้�งจะส�งผู้ลรุนัแรงตั�อเศรษฐกิจไที่ย	และการระบาดที่่�เกิดข้�นั	สร�างความี

กังวลใหู�กับตัลาดเงินัและตัลาดทีุ่นัที่ั�วโลก

	 ตั�อมีาในัการประชุมีกนัง.ครั�งที่่�	3	เมีื�อวันัที่่�	20	พฤษภูาคมี	2563	ที่่�ประชุมี

มี่มีตัิ	 4	 ตั�อ	 3	 ลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายลง	 0.25	%	 เหูลือ	 0.50%	 ซึ่้�งตัำ�าเป็นั

ประวัตัิการณ์	 เศรษฐกิจไที่ยมี่แนัวโนั�มีหูดตััวมีากกว�าที่่�ประเมีินัไว�	 การที่�องเท่ี่�ยว

และการส�งออกสนิัค�าได�รบัผู้ลกระที่บจากเศรษฐกจิประเที่ศค้�ค�ามีากกว�าท่ี่�คาด	คอื

บที่สรุปจากที่่�ประชุมีวันันัั�นั

 ดรั.วิรัไท สันติิป่รัะภพ	ผู้้�ว�าการแบงก์ชาตัิ	(ขณะนัั�นั)	บอกว�าแบงก์ชาตัิ
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ประกาศลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายเพื�อรับมีือกับสถิานัการณ์ระบาดของไวรัส										

โควดิ-19	ลำาดบัตั�นัๆของโลก	อก่ที่ั�งการลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบาย	ลงตั�อเนืั�อง	3	ครั�ง	

และลดอตััรานัำาส�งเงนิัสมีที่บ	กองที่นุัฟ้�นัฟ้เพื�อการพฒันัาระบบสถิาบนััการเงนิั	ของ

แบงก์พาณิชย์	และสถิาบันัการเงินั	จาก	0.46	%	เหูลือ	0.23	%	ของฐานัเงินัฝ้าก

นัานั	2	ป	ีเพื�อใหู�อัตัราดอกเบ่�ยเงินัก้�ลดลงได�โดยอัตัราเงนิัฝ้ากไมี�ตั�องปรับลดลงตัามี			

มีาตัรการดังกล�าวหูนุันัใหู�อัตัราดอกเบ่�ยลดลง	เช�นั	เอม็ีแอลอาร์	(อัตัราดอกเบ่�ยเงินั

ก้�ล้กค�ารายใหูญ�ชั�นัด)่	ลงมีาที่่�	5.25	%	ซึ่้�งถิือเป็นัอัตัราตัำ�าสุดเป็นัประวัตัิการณ์ในั

รอบ	20	ปี	เพื�อลดภูาระหูนั่�ใหู�ประชาชนั	เอสเอ็มีอ่	และธุรกิจขนัาดใหูญ�

 พักหน่�เกมรัุกแบงก์ชื่าติิ

	 อย�างไรก็ตัามีสิ�งที่่�แบงก์ชาตัิกังวลคือหูนั่�เส่ยในัภูาคธุรกิจหูากปล�อยใหู�

ลามีจะกระที่บเสถ่ิยรภูาพระบบสถิาบนััการเงนิัและเศรษฐกจิภูาพรวมีในัท่ี่�สดุ		เพื�อ

ปอ้งกนััไมี�ใหู�ปัญหูาไปส้�จดุนัั�นั		แบงกช์าตัไิด�เปดิเกมีรกุด�วย	มาติรัการัเชื่งิป้่องกนั

เพื�อป้องกันัไมี�ใหู�เกิดปัญหูาหูนั่�เส่ยในัระบบ	 โดยแนัวที่างมีาตัรการชุดนั่�ถิอดบที่

เร่ยนัมีาจากวิกฤติัตั�มียำากุ�งในัปี	2540	ท่ี่�แบงก์ชาติัเข�าดำาเนิันัการแก�ไขปัญหูา	(หูน่ั�)	

หูลงัธุรกจิกลายเป็นัหูนั่�เสย่ไปแล�ว	ที่ำาใหู�การแก�ปัญหูาม่ีตั�นัทุี่นัสง้กับผู้้�มีส่�วนัได�เสย่	

และใช�เวลาหูลายปีกว�าการแก�ปัญหูาจะสำาเร็จ

	 แบงก์ชาติัที่ยอยออกมีาตัรการสำาหูรับล้กหูนั่�ทีุ่กประเภูที่ตัั�งแตั�เดือนั

กมุีภูาพนััธ	์(2563)		มีาตัรการชดุนั่�	ครอบคลมุีตัั�งแตั�	การพกัหูนั่�ชั�วคราว	ขยายเวลา

การชำาระหูนั่�	และขยายวงเงินัเพื�อเตัมิีสภูาพคล�อง			รวมีที่ั�งปรับปรงุกฎเกณฑ์ท่ี่�เก่�ยว

กับการจัดชั�นั	 การกันัสำารอง	 และการรายงานัข�อมี้ลเครดิตัล้กหูนั่�เพื�อใหู�เข�าถ้ิง

สินัเชื�อได�ง�ายข้�นั	 จากนัั�นัในัเดือนัม่ีนัาคมี	แบงก์ชาติัได�ออก	มีาตัรการขั�นัตัำ�าเพื�อ

ช�วยเหูลือล้กหูนั่�กลุ�มี	บัตัรเครดิตั	สินัเชื�อบุคคล	สินัเชื�อบ�านั	สินัเชื�อเช�าซึ่ื�อ	สินัเชื�อ													

เอสเอม็ีอ	่(ก้�ไมี�เกนิั20ล�านับาที่)	ตัวัอย�างมีาตัรการเช�นั	ลดอตััราผู้�อนัชำาระหูนั่�ขั�นัตัำ�า
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บัตัรเครดิตัจาก	10	%	เหูลือ	5	%	หูรือ	สินัเชื�อบ�านัพักเงินัตั�นั	3	เดือนั	และพิจารณา

ลดดอกเบ่�ยตัามีความีเหูมีาะสมี

	 วันัที่่�	7	เมีษายนั	2563	หูลัง	พ.รั.ก.ซัอฟติ์โลิน เอสเอ็มอ ่5 แสนลิ้าน 

และ	พ.รั.ก.หุน้ก้้ 4 แสนลิ้าน	มี่ผู้ลบังคับใช�	แบงก์ชาตัิได�ออกมีาตัรการชุดใหูญ�	

ท่ี่�รวมีมีาตัรการช�วยเหูลือเอสเอ็มีอ่และด้แลเสถ่ิยรภูาพตัลาดหุู�นัก้�	 ในัส�วนัของ								

เอสเอม็ีอ	่นัั�นั	แบงกช์าตัไิด�ประกาศว�า	เอสเอม็ีอ	่ที่่�มีว่งเงนิัก้�กบั	แบงก	์หูรอื	สถิาบนัั

การเงินัเฉพาะกิจของรัฐ	(ธนัาคารออมีสินั	ธนัาคารอาคารสงเคราะหู์	ธนัาคารเพื�อ

การเกษตัรและสหูกรณ์การเกษตัร	ธนัาคารอิสลามีแหู�งประเที่ศไที่ย)	แตั�ละแหู�งไมี�

เกินั	100	ล�านับาที่	ให้สิทธิ�เป่็นการัทั�วไป่ไม�ติ้องชื่ำารัะหน่�เงินติ้นแลิะดอกเบ่�ย

นาน 6 เดอ่น	หูรือ	ได�สิที่ธิพกัหูนั่�ไมี�ตั�องส�งเงินัตั�นัและดอกเบ่�ยนัานั	6	เดอืนั	ระหูว�าง

วันัที่่�	23	เมีษายนั-22	ตัุลาคมี	2563	มีาตัรการดังกล�าวที่ำาใหู�	“การัพักหน่�” กลาย

เป็นัมีาตัรการของแบงก์ชาตัิที่่�ถิ้กจดจำามีากที่่�สุด

	 หูลังวางชุดมีาตัรการป้องกนััปัญหูาหูน่ั�เสย่แล�ว	แบงกช์าตัยิงัออกแคมีเปญ

เสริมีตัามีมีาเป็นัระยะๆ	อาที่ิ	มีาตัรการแก�หูนั่�รายย�อยด�วยการรวมีหูนั่�	หูรือ	นัำาหูนั่�

บัตัรเครดิตั	สินัเชื�อบุคคล	และหูนั่�เงินัก้�ที่่�อย้�อาศัยที่่�อย้�ในัแบงก์เด่ยวกันั	หูรือ	เป็นั

ธุรกิจในัเครือเด่ยวกันั	มีารวมีเป็นัหูนั่�ก�อนัเดย่วกันั	โดยใช�มีล้ค�าหูลักประกันั	(ที่่�อย้�

อาศัย)	ที่่�เหูลือมีาช�วยลดดอกเบ่�ย	(เงินัก้�ที่่�อย้�อาศัย	อัตัราดอกเบ่�ยตัำ�ากว�า	หูนั่�บัตัร

เครดิตั)	 และสามีารถิขยายเวลาการชำาระหูนั่�ออกไป	หูรือแคมีเปญ	ด่อารั์ บิซั 

(DrBiz) ที่่�แบงก์ชาตัิร�วมีกับ	สมีาคมีธนัาคารไที่ย	สมีาคมีธนัาคารนัานัาชาตัิ	และ

สมีาคมีสถิาบนััการเงนิัของรัฐ		ออกมีาตัรการเพื�อช�วยเหูลอื	ลก้หูนั่�ธุรกิจทุี่กประเภูที่

ที่่�มี่เจ�าหูนั่�หูลายรายยอดหูนั่�ระหูว�าง	 50-500	 ล�านับาที่	 ปรับโครงสร�างหูนั่�ใหู�

สอดคล�องกับรายได�และความีสามีารถิในัการชำาระหูนั่�	 โดยโครงการเริ�มีนัับหูนั้�ง			

วันัที่่�	1	กันัยายนั	2563

	 นัอกจากนั่�ยงัตั�ออายมุีาตัรการดแ้ลลก้หูนั่�รายย�อยกลุ�มี	บตััรเครดติั	สินัเชื�อ
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บุคคล	ออกไปถ้ิงสิ�นัปี	 (2563)	 และเพิ�มีมีาตัรการอื�นัๆ	 เช�นั	 ลดเพดานัดอกเบ่�ย

เป็นัการที่ั�วไป	2-4%	สำาหูรับหูนั่�บัตัรเครดิตั	และสินัเชื�อบุคคล		เช�นัเพดานัดอกเบ่�ย

บัตัรเครดิตัจาก	 18	%	ลดลงเหูลือ	 16	%	 เป็นัตั�นั	แบงก์ชาตัิได�สรุปตััวเลขกลุ�มี								

ลก้หูนั่�รายย�อยที่่�ขอรบัความีช�วยเหูลือตัามีมีาตัรการตั�างๆว�ามีท่ี่ั�งสิ�นั	11.5	ล�านับัญช่

จาก	 35	 ล�านับัญช่	 ส�วนัใหูญ�เป็นัหูนั่�จากบัตัรเครดิตัและสินัเชื�อบุคคล	 คิดเป็นั									

มี้ลหูนั่�รวมี	3.8	ล�านัล�านับาที่

	 มีาตัรการพักหูนั่�	เอสเอ็มีอ่เป็นัการที่ั�วไป	กลายเป็นัประเด็นัถิกกันัในั

วงกว�างเมีื�ออายมุีาตัรการใกล�จะสิ�นัสดุ	(22	ตั.ค.	63)	ภูาคธรุกจิเรย่กร�องใหู�ตั�ออายุ

มีาตัรการพักหูนั่�ออกไป	มี่การหูารือร�วมีกันัระหูว�าง	 แบงก์ชาตัิ	 สำานัักงานัสภูา

พฒันัาการเศรษฐกจิและสงัคมีแหู�งชาตั	ิ(สศช.)	สภูาอตุัสาหูกรรมีแหู�งประเที่ศไที่ย	

(สอที่.)		สภูาหูอการค�าแหู�งประเที่ศไที่ย	สมีาคมีตัลาดทุี่นัไที่ย	สมีาคมีธนัาคารไที่ย	

ฯลฯ	ก�อนัได�ข�อสรุปว�า	ใหู�ตั�อมีาตัรการพักหูนั่�ออกไปอ่ก	6	เดือนั	(ถิ้ง	มีิ.ย.	64)	แตั�

เปน็ัการตั�อมีาตัรการแบบ	“เน้นแก้หน่�ติรังจุดแทนชื่�วยเหลิอ่เป็่นการัทั�วไป่”	หูรือ

การแก�ปัญหูาหูนั่�ตัามีอาการของล้กหูนั่�แตั�ละรายแบบเฉพาะตััว	 โดยรายละเอ่ยด

และเงื�อนัไขข้�นัอย้�กบัการเจรจาระหูว�างเจ�าหูนั่�กบัลก้หูนั่�	เพื�อใหู�ได�ข�อสรุปที่่�ตัรงกับ

ความีสามีารถิในัการชำาระหูนั่�ของล้กหูนั่�

	 ดร.วิรไที่	สันัติัประภูพ	ใหู�สัมีภูาษณ์สื�อ	ก�อนัครบวาระดำารงตัำาแหูนั�งผู้้�ว�าการ

ธนัาคารแหู�งประเที่ศไที่ย	(30	ก.ย.	63)	ว�า	การที่่�ใช�มีาตัรการพักหูนั่�	และเย่ยวยา	

เป็นัการที่ั�วไป	(ในัตัอนัแรก)	เพราะไมี�แนั�ใจว�าผู้ลกระที่บจากวิกฤตัิโควิดจะรุนัแรง

ขนัาดไหูนั	แตั�วนัันั่�ประเที่ศไที่ยผู้�านัช�วงเวลานัั�นัมีาแล�วกิจกรรมีหูลายอย�างเริ�มีกลับ

มีาขับเคลื�อนัตัามีปกตัิ	พร�อมียืนัยันัด�วยว�า	ล้กหูนั่�ส�วนัใหูญ�ยังจ�ายหูนั่�ได�

	 ที่ั�งนั่�	3	เดือนัใหู�หูลังนัำามีาตัรการพักหูนั่�แบบเฉพาะเจาะจงมีาแที่นัการ

พักหูนั่�แบบเป็นัการที่ั�วไป	แบงก์ชาตัิ	สรุปความีคืบหูนั�าในัการช�วยเหูลือล้กหูนั่�ที่่�
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ได�รับผู้ลกระที่บจากวิกฤตัิโควิดว�า	ล้กหูนั่�ขอรับความีช�วยเหูลือลดลงตั�อเนัื�องจาก

7.2	 ล�านัล�านับาที่ในัเดือนั	 กรกฎาคมี	 2563	 เหูลือ	 6.6	 ล�านัล�านับาที่ในัเดือนั	

ตัุลาคมี	และยังพบอ่กด�วยว�า	 เมีื�อครบกำาหูนัดพักหูนั่�	 ล้กหูนั่�ส�วนัใหูญ�สามีารถิ

ชำาระหูนั่�ได�ตัามีปกตัิ

	 การท่ี่�รัฐบาลผู้ลักดันัมีาตัรการที่างเศรษฐกิจชดุใหูญ�	ที่ั�งด�านัการคลัง	และ

แบงก์ชาตัิ	ขับเคลื�อนัด�านัการเงินั	รวมีถิ้งมีาตัรการพักหูนั่�ของแบงก์ชาตัิออกมีาในั

ช�วงเดอืนัมีน่ัาคมี	สะที่�อนัถิง้ความีกงัวลตั�อสถิานัการณร์ะบาด			ซึ่้�งในัเวลานัั�นัยาก

ตั�อการคาดเดาว�ามีาตัรการลอ็กดาวนัจ์ะรบัมีอืกบัคลื�นัวกิฤติัโควดิได�หูรอืไมี�	อก่ทัี่�ง

ยังคาดหูวังว�า	 มีาตัรการชุดใหูญ�จะมี่พลังมีากพอประคองสถิานัการณ์เศรษฐกิจ		

ไมี�ใหู�หูยุดชะงกั	แตั�ปรากฏว�าชุดมีาตัรการที่่�ผู้ลักดันัออกมีา	เงนิัก้�ซึ่อฟต์ัโลนัฯ	ที่่�เปน็ั

เรอืธงของมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส	3	มีเ่สย่งสะที่�อนัจากผู้้�ประกอบการ	กลับ

มีาว�า	เงื�อนัไขในัการพิจารณาอนุัมัีติัเงินัก้�(ซึ่อฟต์ัโลนั)เข�มีงวดจนัยากจะเข�าถ้ิง

	 เช�นั	 เกณฑ์คุณสมีบัติั	 อาที่ิ	 ตั�องไมี�เป็นักลุ�มีธุรกิจ	 โดยกรณ่นิัตัิบุคคล

พจิารณาจากบรษิทัี่ที่่�เก่�ยวข�องทัี่�งหูมีด	หูรอืใหู�สทิี่ธยืิ�นัขอก้�ได�เพ่ยงครั�งเดย่ว	ซ้ึ่�งที่ำาใหู�

ยากแก�การเข�าถ้ิงซึ่อฟตั์โลนัก�อนัดังกล�าวมีาก	ตั�อมีาปลายปี	 2563	แบงก์ชาตัิได�

ปรับเงื�อนัไขการยื�นัของก้�ซึ่อฟต์ัโลนั	 5	แสนัล�านับาที่	 ใหู�ยืดหูยุ�นัมีากข้�นั	 เช�นัใหู�							

เอสเอ็มีเอ็มีอ่สามีารถิก้�เงินั	ตัามี	พ.ร.ก.	ซึ่อฟที่์โลนั	เอสเอ็มีอ่	5	แสนัล�านัได�	2	ครั�ง

จากเดิมี	1	ครั�ง	หูรือปรับนัิยามีจากเดิมีกำาหูนัดว�า	กลุ�มีธุรกิจหูมีายถิ้งบริษัที่ร�วมี	ที่่�

เก่�ยวข�องที่ั�งหูมีด	เปล่�ยนัเปน็ักลุ�มีธรุกจิหูมีายถ้ิง	บรษิทัี่ท่ี่�บรษิทัี่แมี�ถิอืหุู�นัเกนิั	50	%	

โดยมี่ผู้ลตัั�งแตั�วันัที่่�	1	มีกราคมี	2564	อนั้�ง	ณ	วันัที่่�	21	ธันัวาคมี	2563	แบงก์ชาตัิ

อนัุมีติัเงินัก้�ซึ่อฟตั์โลนัรวมี	 1.227	 แสนัล�านับาที่	 ม่ีผู้้�ได�รับเงินัก้�ซึ่อฟตั์โลนั											

73,696	ราย	เฉล่�ยแล�วได�รับเงินัก้�	17	ล�านับาที่ตั�อราย

	 ชุดมีาตัรการทัี่�งด�านัการคลังและการเงินัท่ี่�ขับเคลื�อนัออกมีา	ที่ำาหูนั�าท่ี่�

เหูมีือนัแนัวรับคลื�นัเศรษฐกิจที่่�ซึ่ัดกระแที่กเข�ามีา	 สามีารถิเย่ยวยา	 และลดผู้ล	
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กระที่บจากวิกฤติัโควิดได�ระดับหูนั้�ง	ดังสะที่�อนัจากจด่พ่่ไตัรมีาส	3	(2563)	ที่่�ตัดิลบ	

6.4	%	จากตัิดลบ	12.2%	ในัไตัรมีาส	2	ที่่�ถิ้กระบุว�าเป็นัจุดตัำ�าสุด	แตั�วิกฤตัิโควิด

เป็นัมีหูาวิกฤตัิ	ที่่�คลื�นัเศรษฐกิจไมี�ได�มี่ล้กเด่ยว.	
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	 เพื�อขบัเคลื�อนัมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกจิจากพษิวกิฤตัโิควดิที่่�ได�กล�าวถ้ิง

ในับที่ก�อนัหูนั�า	รฐับาลได�ออกพระราชกำาหูนัด	(พ.ร.ก.)	3	ฉบบัคอื	พ.ร.ก.ใหู�อำานัาจ

กระที่รวงการคลงัก้�เงนิัเพื�อแก�ไขปญัหูา	เย่ยวยา	และฟ้�นัฟเ้ศรษฐกจิและสงัคมีท่ี่�ได�

รับผู้ลกระที่บจากการระบาดของโรคติัดเชื�อไวรัสโคโรนัา	2019	พ.ศ.	2563	(พ.ร.ก.

ก้�เงนิั	1	ล�านัล�านั)		พ.ร.ก.การใหู�ความีช�วยเหูลือที่างการเงนิัแก�วิสาหูกิจขนัาดกลาง

และย�อมีที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาดของโรคตัิดเชื�อไวรัสโคโรนัา	พ.ศ.	2563	

(พ.ร.ก.ซึ่อฟต์ัโลนั	เอสเอ็มีอ	่5	แสนัล�านั)	และ	พ.ร.ก.	การสนับัสนุันัสภูาพคล�องเพื�อ

ด้แลเสถิ่ยรภูาพตัลาดตัราสารหูนั่�ภูาคเอกชนั	พ.ศ.2563	(พ.ร.ก.หูุ�นัก้�	4	แสนัล�านั)

	 ในัการแถิลงหูลักการและเหูตัุผู้ลของการออก	พ.ร.ก.	 3	ฉบับตั�อรัฐสภูา

เมีื�อวันัที่่�	 27พฤษภูาคมี	2563	พลิ.อ.ป่รัะยุทธ์ จันทรั์โอชื่า	นัายกรัฐมีนัตัรแ่ละ

รมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	อ�างถ้ิงเศรษฐกิจไตัรมีาสแรก	 (2563)	ตัิดลบ	1.8	%	นัับ

เปน็ัการตัดิลบครั�งแรกนับัแตั�ไตัรมีาสแรกของป	ี2557	โดย	นัายกรฐัมีนัตัรร่ะบดุ�วย

ว�า	 การหูายไปของนัักที่�องเท่ี่�ยวตัั�งแตั�เดือนัมีกราคมี	ตัามีมีาตัรการควบคุมีของ

ประเที่ศตั�าง	 ๆ	 รวมีทัี่�งพบคนัในัประเที่ศเริ�มีติัดเชื�อ	 รัฐบาลม่ีความีจำาเป็นัตั�องปิด

สถิานัประกอบการเพื�อควบคุมีป้องกันัการแพร�ระบาด
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	 พล.อ.ประยุที่ธ์ยังขยายเหูตุัผู้ลเพิ�มีเติัมีด�วยว�า	 แมี�รัฐบาลพยายามีแก�

ปัญหูาภูายใตั�กรอบงบประมีาณปัจจุบันั	 แตั�ไมี�เพ่ยงพอไมี�ทัี่นักับสถิานัการณ์													

“ดังนั�นเพ่�อสร้ัางความเชื่่�อมั�นให้กลัิบมาส้�ป่รัะเทศไทยโดยเร็ัว รััฐบาลิ

ป่รัะมาณการัว�าติ้องใชื่้เงิน 1 ลิ้านลิ้านบาท”	และในัการแถิลงคราวเด่ยวกันันัั�นั

นัายกรัฐมีนัตัร่ยืนัยันัว�า	การก้�เงินัก�อนัดังกล�าวจะไมี�ส�งผู้ลตั�อวินััยการคลัง	 เพราะ

สัดส�วนัหูนั่�สาธารณะตั�อจ่ด่พ่ปีหูนั�า	(2564)	จะขยับไปอย้�ที่่�	57	%	ตั�อจ่ด่พ่	ไมี�เกินั

ที่่�กฎหูมีายกำาหูนัดไว�	60%		ตั�อจ่ด่พ่

	 อนั้�ง	สำานัักงานับริหูารหูนั่�สาธารณะรายงานัว�า	การก�อหูนั่�ตัามี	พ.ร.ก.	ใหู�

อำานัาจกระที่รวงการคลงัก้�เงนิัฯ	ที่ำาใหู�สดัส�วนัหูนั่�สาธารณะตั�อจด่พ่่ในัป	ี2563	ขยบั

จาก	45.83%	(ณ	มีิ.ย.	63)	ข้�นัมีาเป็นั	51.64%	และปี	2564	คาดว�าสัดส�วนัจะขยับ

ข้�นัมีาที่่�	57.8	%	ตั�อจ่ด่พ่

	 วันัที่่�	31	พฤษภูาคมี	2563	พ.ร.ก.ที่ั�ง	3	ฉบับ	ผู้�านัความีเหู็นัชอบ	จากสภูา

ผู้้�แที่นัราษฎร	พร�อมีคำาถิามีชดุใหูญ�	อาที่	ิวงเงนิัก้�จำานัวนัมีหูาศาลอก่ก่�ปจีง้จะใช�หูนั่�

คนืัหูมีด	มีาตัรการท่ี่�ออกมีาเอื�อกับผู้้�ประกอบการรายใหูญ�หูรือไมี�	ฯลฯ	ที่ั�งนั่�การออก

พระราชกำาหูนัดที่ั�ง	 3	 ฉบับ	 ที่ำาใหู�รัฐบาลมี่งบประมีาณและวงเงินัในัมีือรวมีกันั							

1.9	ล�านัล�านับาที่	หูรือประมีาณ	13	%	เศษของจ่ด่พ่	ส�วนัหูนั้�งเพื�อรองรับมีาตัรการ

เย่ยวยาเศรษฐกิจท่ี่�ขับเคลื�อนัออกมีาในัเดอืนัมีน่ัาคมี	งบประมีาณอก่ส�วนัจะถ้ิกนัำา

มีาใช�ในัการกระตัุ�นัการบริโภูค	และฟ้�นัฟเ้ศรษฐกิจในัช�วงถิัดไป	หูรือเป็นัมีาตัรการ

เย่ยวเศรษฐกิจเฟสที่่�	3	โดยมี่การจัดสรรงบประมีาณ	ดังนั่�

	 ส�วนัแรก	 เงินัก้�	 	 1	 ล�านัล�านับาที่	ก�อนันั่�แบ�งออกเป็นั	 2	 ส�วนั	ส�วนัแรก	

6	แสนัล�านับาที่	ใช�สำาหูรับเย่ยวยาประชาชนั	 เกษตัรกร	ตัามีโครงการ	 “เรัาไม�ทิ�ง

กัน”	 รวมีที่ั�งภูารกิจด�านัสาธารณสุข	และอ่ก	 4	แสนัล�านับาที่	 ใช�ในัช�วงไตัรมีาส

สดุที่�ายของปตีั�อเนัื�องไปถ้ิงป	ี	2564		เป้าหูมีายเพื�อสร�างความีเข�มีแขง็ใหู�เศรษฐกจิ

ชมุีชนั	พฒันัาโครงสร�างพื�นัฐานัและการจ�างงานั	นัอกจากก้�เงนิัเพื�อรับมีอืกบัวกิฤตัิ
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โควิดแล�วรัฐบาลยังโอนังบประมีาณรายจ�ายประจำาปี	2563	จากหูนั�วยงานัตั�าง	ๆ

ประมีาณ	8.4	หูมีื�นัล�านับาที่มีาใช�ในังบกลาง	และเตัร่ยมีงบประมีาณในัปี	2564	

จำานัวนั	1.4	แสนัล�านับาที่	เพื�อเตัร่ยมีรับมีือกับวิกฤตัิโควิดอ่กด�วย	

	 ในัส�วนัท่ี่�	 2	 เป็นัวงเงินัที่่�อย้�ในัอำานัาจของแบงก์ชาติัในัการเข�าไปบริหูาร

สภูาพคล�องเพื�อด้แลเอสเอ็มีอ่ตัามีพ.ร.ก.ซึ่อฟต์ัโลนั	 5	 แสนัล�านั	 และด้แล

เสถ่ิยรภูาพตัลาดตัราสารหูนั่�	 ด�วยการตัั�ง	 “กองทุนเสริัมสภาพคลิ�องแลิะความ

เส่�ยงของการัรัะดมทุนในติลิาดติรัาสารัหน่�ภาคเอกชื่น” (บ่เอสเอฟ)	 ตัามี					

พ.ร.ก.	หูุ�นัก้�	4	แสนัล�านับาที่	รวมี	2	ฉบับวงเงินั	รวมี	9	แสนัล�านับาที่

	 การช�วยเหูลอืผู้�านั	พ.ร.ก.ซึ่อฟตัโ์ลนั	เอสเอม็ีอ	่5	แสนัล�านั	แบงกช์าตัจิดัสรร									

ซึ่อฟตั์โลนัใหู�แบงก์พาณิชย์อัตัราดอกเบ่�ย	0.01	%	ตั�อปี	จากนัั�นัแบงก์นัำาไปปล�อย

ตั�อใหู�ธุรกิจเอสเอ็มีอ่ที่่�มี่ยอดหูนั่�กับแบงก์ไมี�เกินั	500	ล�านับาที่	อัตัราดอกเบ่�ย	2	%		

ระยะเวลาก้�	2	ป	ีคณุสมีบัติัผู้้�ขอก้�เบื�องตั�นั	อาทิี่	ตั�องไมี�เป็นัหูนั่�เสย่	หูรือท่ี่�ภูาษาแบงก์

เร่ยกว�า	หูนั่�ที่่�ไมี�ก�อใหู�เกิดรายได�	 (เอ็นัพ่แอล)	มี่หูนั่�กับสถิาบันัการเงินัแตั�ละแหู�ง				

ไมี�เกินั	500	ล�านับาที่	ไมี�เป็นักิจการจดที่ะเบ่ยนัในัตัลาดหูุ�นั	เป็นัตั�นั

																ส�วนักองทีุ่นับ่เอสเอฟจะเข�าไปช�วยเสริมีสภูาพคล�องด�วยการเข�าไปลงทีุ่นั

ในัหุู�นัก้�ของบรษิทัี่จดที่ะเบย่นัในัตัลาดหูุ�นัที่่�ครบกำาหูนัดไถิ�ถิอนั		โดยแบงกช์าตัวิาง

กฎกติักาเอาไว�ว�า	 ตั�องเป็นัหูุ�นัก้�ที่่�ออกโดยบริษัที่จดที่ะเบ่ยนัในัตัลาดหุู�นัเที่�านัั�นั	

เครดิตัเรตัตัิ�ง	(อันัดับความีสามีารถิในัการชำาระคืนัหูนั่�)	อย้�ในัระดบั	BBB-	ข้�นัไป	ซึ่้�ง

แวดวงการเงินัใช�คำาว�า	 Investment grade	หูรืออย้�ระดับลงทีุ่นัได�	มี่ผู้ลตัอบแที่นั

พอสมีควร	หูุ�นัก้�ท่ี่�มีค่วามีนั�าเชื�อถิอืระดบัน่ั�มีกัออกโดยบริษทัี่ที่่�มีั�นัคง	การจดัอนััดับ

ความีนั�าเชื�อถิือตั�องจัดอันัดับภูายในั	1	เดือนัก�อนัขอความีช�วยเหูลือ		บริษัที่ผู้้�ออก

หูุ�นัก้�ที่่�ตั�องหูาแหูล�งทีุ่นัมีาเอง	50	%	ของยอดหูุ�นัก้�ที่่�ครบกำาหูนัดไถิ�ถิอนั
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	 นัอกจากน่ั�ยงัมีข่�อกำาหูนัดด�วยว�า	เพดานัการขอความีช�วยเหูลือแตั�ละราย

ไมี�เกินั	3	%	ของขนัาดกองทีุ่นั	4	แสนัล�านับาที่	หูรือ	1.2	หูมีื�นัล�านับาที่	กรณ่เป็นั	

กลุ�มีธุรกิจยอดรวมีตั�องไมี�เกินั	4	หูมีื�นัล�านับาที่	เงินัช�วยเหูลือจากกองทีุ่นับ่เอสเอฟ

ใหู�ใช�เพื�อการตั�ออายุหูนั่�	(Roll over)	หู�ามีนัำาไปคืนัหูนั่�	กรรมีการ	ผู้้�ถิือหูุ�นั	และกอง

ทีุ่นับเ่อสเอฟจะลงทีุ่นัในัหูุ�นัก้�เพ่ยง	270	วันัเที่�านัั�นั	ดร.วิรไที่	สันัติัประภูพ	ผู้้�ว�าการ

ธปที่.	 (ขณะนัั�นั)	 บอกว�า	 เป้าหูมีายของกองทีุ่นัดังกล�าวคือรักษาสภูาพคล�องในั

ตัลาดตัราสารหูนั่�ภูาคเอกชนั		เป็นัมีาตัรการเชิงป้องกันัไมี�ใหู�ปัญหูาการขาดสภูาพ

คล�องในัตัลาดตัราสารหูนั่�ภูาคเอกชนัลุกลามีเป็นัการผิู้ดนััดชำาระหูนั่�ในัวงกว�าง

 อย�างไรก็ด่เป้าหูมีายในัการเสริมีสภูาพคล�อง	และด้แลเสถ่ิยรภูาพตัลาด

หูุ�นัก้�ของแบงก์ชาตัผิู้�านัพ.ร.ก.ที่ั�ง	2	ฉบบั	มีเ่สย่งสะที่�อนัจากผู้้�ประกอบการว�า	เกณฑ์

เงื�อนัไขที่่�กำาหูนัดปฏิบติััยาก	และแบงก์ชาติัเริ�มีปรบัเกณฑ์เงื�อนัไข	พ.ร.ก.ซึ่อฟต์ัโลนั

เอสเอ็มีอ่	 5	 แสนัล�านั	 เพิ�มีเตัิมีตัามีที่่�ได�กล�าวถิ้งแล�วในับที่ก�อนัหูนั�า	 ส�วนั	

พ.ร.ก.หูุ�นัก้ �	4	แสนัล�านั	หูรือ	กองทีุ่นับ่เอสเอฟ	เริ�มีเปิดใหู�เอกชนัยื�นัขอความีช�วย

เหูลือตัั�งแตั�วันัที่่�	 29	 เมีษายนั	2563	แตั�ไมี�ปรากฏว�ามี่เอกชนัรายใดยื�นัขอรับ

การสนัับสนัุนั

 จ่ด่พ่ท่�หายไป่

															ก�อนัเกิดวิกฤติัโควิดมี่การพยากรณ์ว�าเศรษฐกิจในัปี	2563	จะสดใสกว�า

ปี	2562	ที่่�ผู้�านัมีาจ่ด่พจ่ะขยายตััวไมี�นั�อยกว�า	3.2	%	แตั�สถิานัการณ์ระบาดของ	

ไวรสัโควดิ-19	ที่่�ลามีไปที่ั�วโลกได�กลบความีหูวังดงักล�าวโดยสิ�นัเชงิ		เมีื�อจบไตัรมีาส

แรก	สศช.รายงานัว�า	เศรษฐกิจไที่ยตัิดลบ	1.8%	(ไตัรมีาสก�อนัหูนั�า	หูรือไตัรมีาส				

4	ปี	2562	ขยายตัวั	2.2	%	)	พร�อมีปรับคาดการณ์เศรษฐกิจป	ี2563		ใหูมี�เป็นัติัดลบ	

5-6	%	จากสาเหูตัุหูลัก	อาที่ิ	การค�าโลกหูดตััวอย�างรุนัแรง	การหูายไปของ

นัักที่�องเที่่�ยว	และผู้ลจากการระบาดของไวรัสโควิด	-19
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	 สถิานัการณเ์ศรษฐกจิช�วง	3	เดอืนัแรกของป	ีเหูมีอืนัหูนังัตัวัอย�างของวกิฤตัิ

โควิดก�อนัของจริงปรากฏในัไตัรมีาส2	เมีื�อ	สศช.รายงานัว�า	จ่ด่พ่	 ติัดลบ	12.2	%	

ที่รุดลงไปเกือบเที่�ากับช�วงวิกฤตัิตั�มียำากุ�งในัปี	 2540	ที่่�ไตัรมีาส	2	 ปี	 2541	จ่ด่พ่	

ตัิดลบ	12.5	%	ดรั.ทศพรั ศิรัิสัมพันธ์	เลขาฯสศช.(ขณะนัั�นั)	บอกว�า	“น�าจะเป่็น

จุดติำ�าสุดแลิ้ว”	การหูดตััวอย�างรุนัแรงของเศรษฐกิจไตัรมีาส2	เป็นัผู้ลจากโลกเข�า

ส้�สภูาวะล็อกดาวนั์	 ธุรกรรมี	 การค�า	 การลงทีุ่นั	 การที่�องเท่ี่�ยว	 การบริโภูค	 ฯลฯ	

อย้�ในัสภูาวะชะงักงันัเกือบสิ�นัเชิง

	 ชุดข�อมีล้เศรษฐกิจไตัรมีาส2	ที่่�สศช.แถิลงวันันัั�นั	(17	ส.ค.	63)	ใหู�ข�อมีล้

ว�าด�านัการที่�องเที่่�ยว	ซึ่้�งเปน็ัแรงขับเคลื�อนัเศรษฐกิจไที่ยตั�อเนัื�องมีานับัสิบปวี�า	หูด

ตััว		50.2	%	ตั�อเนัื�องจากการลดลง	23.3	%	จากไตัรมีาสแรก	ตัามีการลดลงของ

นัักที่�องเที่่�ยวตั�างประเที่ศและไที่ย	ซึ่้�งได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรัส

โควิด-19	 โดยไตัรมีาส2	มี่รายรับจากการที่�องเที่่�ยว	 0.019	ล�านับาที่	ลดลงจาก

ไตัรมีาสเดย่วกนััของปกี�อนั	97.1%	ที่ั�งหูมีดเป็นัรายรบัจากนักัที่�องเที่่�ยวชาวไที่ย	ซึ่้�ง

ลดลงจากช�วงเด่ยวกันัปีก�อนัหูนั�า	92.7%	อัตัราเข�าพักเฉล่�ยอย้�ท่ี่�	6.51	%	ลดลง	51.50	%	

เมีื�อเที่่ยบกับไตัรมีาสแรกท่ี่�ผู้�านัมีา	 และลดลง	 70.79%	 เมีื�อเที่่ยบกับไตัรมีาส

เด่ยวกันัปีก�อนัหูนั�า

  สรัปุ่จ่ดพ่ไ่ติรัมาส2 จบแล้ิว สศชื่.ได้ป่รับัคาดการัณ์จ่ดพ่ปี่่ 2563 ใหม�

เป่็นติิดลิบ 7-8 % จากเดิมป่รัะมาณการัไว้ว�าจะติิดลิบ 5-6%  

 ฝ่ันรั้ายของคนท�องเท่�ยว

	 อุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยวเข�าส้�วิกฤตัิในัเกือบจะที่ันัที่่ท่ี่�สถิานัการณ์ระบาด

ของไวรัสโควิด-19	 ขยายวงกว�างออกไป	นัักที่�องเที่่�ยวเริ�มีชะลอเดินัที่างเข�าไที่ย	

ตัั�งแตั�ไตัรมีาสแรกโดยเฉพาะนัักที่�องเท่ี่�ยวจ่นัตัลาดสำาคัญของไที่ย	ก�อนันัิ�งสนัิที่	

หูรืออาจกล�าวได�ว�า	 นัับจากเดือนัเมีษายนั-กันัยายนั	2563	 จำานัวนันัักที่�องเที่่�ยว
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ตั�างชาตัิเข�าไที่ยมี่จำานัวนั	“ศ้นัย์”	คนั	นัาย พิพัฒน์ รััชื่กิจป่รัะการั	รมีว.กระที่รวง

การที่�องเที่่�ยวและก่ฬา	ระบุว�า	9	เดือนัแรกของปี	2563	รายได�จากการที่�องเท่ี่�ยวอย้�

ที่่�	6.55	แสนัล�านับาที่	ลดลง	1.57	ล�านัล�านับาที่	หูรือ	70.56%	เมีื�อเที่่ยบกับช�วง

เด่ยวกันัปี	2562	โดยลดลงที่ั�งตัลาดในัและตั�างประเที่ศ

															การที่รุดตััวอย�างฉับพลันัของอุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยว	ที่่�มี่สัดส�วนัประมีาณ	

12	%	ของจด่พ่่	จากการหูายไปของนักัที่�องเที่่�ยวตั�างชาติัประมีาณ	80	%	(จากเกือบ	

40	ล�านัคนั)	เคยที่ำารายได�เข�าประเที่ศไมี�นั�อยกว�า	3	ล�านัล�านับาที่	คือหูนั้�งในัสาเหูตุั

หูลักการหูายไปของจ่ด่พ่	 เพราะจำานัวนันัักที่�องเท่ี่�ยวที่่�ลดลงอย�างฮั่วบฮั่าบส�งผู้ล	

กระที่บตั�ออุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยวที่ั�งระบบ	นัับจาก	สายการบินั	โรงแรมี	บริษัที่นัำา

เที่่�ยว	มัีคคุเที่ศก์	ร�านัค�าของที่่�ระล้ก	รถินัำาเที่่�ยว	และไปจบที่่�	คนัว�างงานั

 

 ส�งออก ..ติำ�าสุดในรัอบ 10 ปี่

	 จ่ด่พ่ที่่�หูายไปอ่กส�วนัหูนั้�งมีาจากการที่รุดตััวของภูาคส�งออกที่่�ได�รับ						

ผู้ลกระที่บจากวกิฤตัโิควดิรนุัแรงไมี�แพ�ภูาคที่�องเที่่�ยว	กระที่รวงพาณชิย	์ระบตุัวัเลข

ส�งออกในัเดือนัพฤษภูาคมี	2563	ว�า	มี่มี้ลค�า	16,278	ล�านัดอลลาร์สหูรัฐฯ	ตัิดลบ	

22.5	%	เมีื�อเที่่ยบช�วงเด่ยวกนััปีก�อนัหูนั�า	และถิ�าหูักรายการส�งออก	นัำ�ามีันั	ที่องคำา

และอาวธุออก	การส�งออกเดือนัพฤษภูาคมีจะติัดลบสง้ถ้ิง	27.19	%		โดยกลุ�มีสินัค�า

ส�งออกที่่�ตัิดลบลำาดับตั�นั	ๆ	เช�นั	รถิยนัต์ัและส�วนัประกอบ	ตัิดลบ	62.6	%	นัำ�ามีันั

สำาเร็จร้ป	ตัิดลบ	42.4	%	เครื�องปรับอากาศและส�วนัประกอบตัิดลบ	39.5	%

	 นัางสาวพิมพ์ชื่นก วอนขอพรั	 ผู้้�อำานัวยการสำานัักงานันัโยบายและ

ยทุี่ธศาสตัร์การค�า	(สนัค.)	กระที่รวงพาณิชย	์กล�าวระหูว�างการแถิลงข�าวว�า		มีล้ค�า

การส�งออกในัเดือนัพฤษภูาคมีตัำ�าสุดในัรอบ	4	 ปี	 นัับจากเดือนัเมีษายนัปี	 2559		

และอัตัราขยายเปน็ัตัวัเลขติัดลบตัำ�าสดุในัรอบ	130	เดอืนั	หูรือในัรอบ	10	ปี	นับัจาก

เดือนักรกฎาคมี	 2552	 พร�อมีระบุด�วยว�าตััวเลขส�งออกที่่�หูายไปเป็นัเพราะ
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สถิานัการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19		ที่่�ส�งผู้ลตั�อภูาคส�งออก	4	ด�านั	คือ	ราคา

นัำ�ามีันัที่่�ปรับลดลงอย�างรวดเร็ว	 ความีชะงักงันัของภูาคการผู้ลิตัจากมีาตัรการ						

ลอ็กดาวน์ั	ระบบขนัส�งโลจิสติักส์ไมี�คล�องตัวั	และ	ผู้ลกระที่บจากรายได�ของประเที่ศ

ค้�ค�า

	 หูลังผู้�านัช�วงล็อกดาวนั์สถิานัการณ์ส�งออกเริ�มีกระเตัื�องข้�นัตัามีภูาวะ

เศรษฐกิจโลก	 ม้ีลค�าส�งออกติัดลบลดลง	กระที่รวงพาณิชย์รายงานัตััวเลขส�งออก	

11	 เดือนัแรก	 (มี.ค.-พ.ค.	63)	ว�า	ส�งออกมี่มี้ลค�ารวมี	211,385.69	ล�านัดอลลาร์

สหูรัฐฯ	ตัิดลบ	6.92	%	การนัำาเข�ามี่มี้ลค�า	187,872.73	ล�านัดอลลาร์สหูรัฐฯ

หูดตััว	13.74	%	สรุป	11	เดือนัไที่ยเกินัดุลการค�า	23,512.96	ล�านัดอลลาร์

สหูรัฐฯการปรบัตัวัดข้่�นัของภูาคส�งออกที่ำาใหู�กระที่รวงพาณชิยม์ีั�นัใจว�าป	ี2563	ส�ง

ออกจะตัดิลบประมีาณ	7	%	ดก่ว�าที่่�เคยคาดการณ	์ไว�ก�อนัหูนั�านั่�ว�า	ส�งออกไที่ยจะ

ตัิดลบไมี�นั�อยกว�า	10	%	และกระที่รวงพาณิชย์	ประเมีินัว�าส�งออกปี	 2564	จะ

กลับมีา	บวก	4%	จากฐานัที่่�ตัำ�าในัปี	2563

 กำาลิังซั่�อติกติำ�า

	 มีาตัรการลอ็กดาวนัไ์มี�เพ่ยงกระที่บภูาคที่�องเท่ี่�ยว	และส�งออกเที่�านัั�นั	กำาลงั

ซึ่ื�อในัประเที่ศกห็ูายไปด�วย	เช�นั	ยอดขายสนิัค�าหูลายหูมีวดที่รดุตัามีภูาวะเศรษฐกจิ

โดยเฉพาะกลุ�มีสินัค�าที่่�มี่ราคาส้งเช�นัรถิยนัตั์	

	 ในัช�วงปลายเดือนัมี่นัาคมี	ตั�อเนัื�องถ้ิงเดือนัพฤษภูาคมี	2563	ที่่�รัฐบาล

ประกาศล็อกดาวนั์เพื�อชะลอการระบาดของไวรัสโควิด-19	ค�ายรถิยนัต์ัหูลักของ

ไที่ย	 ไมี�ว�า	 โตัโยตั�า	 ฮั่อนัด�า	 อ่ซึ่้ซุึ่	 มีาสด�า	ฟอร์ด	ตั�างหูยุดสายการผู้ลิตัชั�วคราว

เนืั�องจากปัญหูาหู�วงโซึ่�อุปที่านัที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากมีาตัรการล็อกดาวนั์ของ

ประเที่ศตั�างๆที่ำาใหู�การจัดส�งชิ�นัส�วนั	 ส�วนัประกอบ	 รวมีถิ้งการส�งออกรถิยนัตั์ม่ี

ปัญหูา	และกำาลังซึ่ื�อในัประเที่ศลดลงอย�างไมี�เคยปรากฏมีาก�อนั
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	 สภูาอุตัสาหูกรรมีแหู�งประเที่ศไที่ย	(ส.อ.ที่.)	รายงานัว�า	ไตัรมีาสแรกของ

ปี	(มี.ค.-ม่ี.ค.	63)	รถิยนัตั์มี่ยอดการผู้ลิตัรวมี	453,682	คันั	ยอดส�งออก	250,281		

คันั	และขายในัประเที่ศ	200,064	คันั	ลดลงจากช�วงเด่ยวกันัปีก�อนัหูนั�า	19.2	%	

16.53%	และ	24.09	%	ตัามีลำาดับ	ในเด่อนเมษ์ายน ติัวเลิขการัขายรัถยนติ์

หายไป่อย�างน�าติกใจ ยอดขายรัวมอย้�ท่� 30,109 คัน ลิดลิง 65 % เม่�อเท่ยบ

กับชื่�วงเด่ยวกันปี่ก�อนหน้า (2562) ยอดการัผลิิติรัวม 24,711 คัน ลิดลิง 

83.55% แลิะส�งออก  20,326 คัน ลิดลิง 69.71%

 นายสุรัพงษ์์ ไพสิฐพัฒนพงษ์์	 รองประธานัฯส.อ.ที่.และโฆษกกลุ�มี

อุตัสาหูกรรมียานัยนัต์ั	บอกว�า	ตััวเลขการผู้ลิตัในัเดือนัเมีษายนัท่ี่�ลดลง	สามีารถิ

เที่่ยบเค่ยงกับตััวเลขการผู้ลิตัรถิยนัตั์ในัปี	2531-2532	ที่่�ช�วงเวลานัั�นัอุตัสาหูกรรมี

รถิยนัตั์มี่กำาลังผู้ลิตัประมีาณ	300,000	คันัตั�อปีโดยประมีาณ	หูรือนััยหูนั้�งคือ	พิษ

โควิด-19	ที่ำาใหู�กำาลังการผู้ลิตัรถิยนัตั์ย�อนัหูลังไปเกือบ	 30	ปี	 ช�วงเวลานัั�นัม่ีการ

ประเมิีนัว�าหูากวิกฤติัโควิดยืดเยื�อ	มีค่วามีเป็นัไปได�ท่ี่�	เป้าหูมีายการผู้ลิตัปี	2563	ที่่�

กำาหูนัดไว�	1.9	ล�านัคันัจะลดเหูลือเพย่ง	1	ล�านัคันั

	 อย�างไรก็ด่	 ตัลาดรถิยนัต์ัเริ�มีฟ้�นัตััวในัช�วงหูลังของปี	 ด�วยอานิัสงส์ของ

มีาตัรการคลายล็อกดาวนั์	 การฟ้�นัตััวของเศรษฐกิจโลก	 ฯลฯ	 โดยรอบ	11	 เดือนั	

อุตัสาหูกรรมีรถิยนัตั์มี่ยอดการผู้ลิตัรวมี	1,263,963	คันั	ลดลงจากช�วงเด่ยวกันัปี

ก�อนัหูนั�า	31.69%	ยอดขายในัประเที่ศ	688,057	คันัลดลงจากช�วงเด่ยวกันัปีก�อนั

หูนั�า	 24.7	%	 และ	 การส�งออก	 667,361	 คันั	 ลดลงจากช�วงเด่ยวกันัปีก�อนั													

32.03	%	นัายสุรพงษป์ระเมิีนัว�าการกระเตัื�องข้�นัของตัลาดในัช�วงที่�ายปีเพิ�มีโอกาส

ใหู�ยอดการผู้ลิตัรถิรวมีปน่ีั�ถ้ิง	1.4	ล�านัคันั	ซึ่้�งเปน็ัเปา้ที่่�ปรับลดลงจากเปา้หูมีายเดมิี

ที่่�วางไว�	1.9	ล�านัคันั
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 ว�างงานส้งสุดในรัอบ 11 ปี่

	 ปัญหูาที่่�จ�อตัามีหูลังจ่ด่พ่ที่่�หูายไปคือ	“การัจ้างงาน”	ปัญหูาการจ�างงานั

มีท่ี่ั�งที่่�มีาจากผู้ลกระที่บจากมีาตัรการล็อกดาวน์ัเพื�อหูยุดการระบาด	ไวรัสโควิด-19	

ของรัฐบาล	 ผู้ลสะสมีจากตัลาดส�งออกท่ี่�ชะลอตััว	 จากสงครามีการค�าระหูว�าง

สหูรัฐฯ-จ่นั	ในัช�วงก�อนัหูนั�า	และกจิการที่่�ที่ยอยปิดหูลังโลกเข�าส้�สภูาวะล็อกดาวนั์

ในัช�วงเดอืนัมีน่ัาคมี-พฤษภูาคมี	2563	เช�นั	ธุรกจิผู้ลติัอะไหูล�	รถิยนัตั	์สิ�งที่อ	โรงแรมี

ร�านัอาหูาร	ฯลฯ

	 การประชุมีคณะกรรมีร�วมีภูาคเอกชนั	3	สถิาบันั	(กกร.)	ในัเดือนัเมีษายนั

	2563	หูลงัรฐับาลประกาศลอ็กดาวนั	์ที่่�ประชมุีประเมีนิัว�าวกิฤตัโิควดิจะสร�างความี

เสย่หูายใหู�กบัเศรษฐกจิคิดเปน็ัมีล้ค�า	หูลักล�านัล�านับาที่	และจะส�งผู้ลใหู�คนัตักงานั

ราว	7.1	ล�านัคนั	โดย	95%	เปน็ักลุ�มีแรงงานัที่่�มีร่ายได�ตัำ�ากว�า	20,000	บาที่ตั�อเดอืนั

นายสุพันธ์ุ มงคลิสุธ่	ประธานัส.อ.ที่.	บอกกับสื�อมีวลชนัหูลังการประชุมีว�า	ธุรกิจ

เอสเอ็มีอ่ได�รับผู้ลกระที่บรุนัแรง	 หูากสถิานัการณ์ลากยาวถ้ิงเดือนัมิีถิุนัายนัจะ

ลุกลามีไปถ้ิงอุตัสาหูกรรมีประกอบรถิยนัตั์	 เครื�องใช�ไฟฟ้า	 อิเล็กที่รอนิักส์	 รวมีที่ั�ง

ธุรกิจส�งออกขนัาดใหูญ�

	 ในัเดือนัพฤษภูาคมี	 2563	ดร.ที่ศพร	ศิริสัมีพันัธ์	 เลขาฯสศช.(ขณะนัั�นั) 

ออกมีาระบุหูลังมีาตัรการล็อกดาวนั์ผู้�านัไปว�า	 แรงงานัประมีาณ	8.4	 ล�านัคนัม่ี	

ความีเส่�ยงท่ี่�จะถ้ิกเลิกจ�าง	ในัจำานัวนันัั�นัแบ�งเป็นั	แรงงานัในัภูาคที่�องเท่ี่�ยว	2.5	ล�านัคนั	

(การจ�างงานัในัภูาคที่�องเที่่�ยว	3.9	ล�านัคนั)	แรงงานัภูาคอุตัสาหูกรรมี	1.5	ล�านัคนั	

(การจ�างงานัในัภูาคอุตัสาหูกรรมี	5.9	ล�านัคนั)	และแรงงานัในัภูาคบริการอื�นัๆ	อาที่ิ	

สถิานัศ้กษา	ตัลาดสด	ฯลฯ	อ่ก	4.4	ล�านัคนั	(การจ�างงานัในัภูาคบริการอื�นัๆ	10.3	

ล�านัคนั)	และคาดว�าในัปี	2563	อัตัราการว�างงานัจะไมี�เกินั	2	ล�านัคนั	หูรือ	3-4%	

ตั�อประชากรวัยแรงงานั	 	 เป็นัอัตัราว�างงานัส้งเที่�ากับตัอนัวิกฤติัตั�มียำากุ�งปี	 2540		

จากปกตัิที่่�อัตัราว�างงานัของคนัไที่ยอย้�ที่่�	1	%	หูรือไมี�เกินั	400,000	คนั
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	 ที่ั�งนั่�	สศช.รายงานัภูาวะสังคมีไที่ยไตัรมีาส2	ว�ามี่ผู้้�ว�างงานั	750,000	คนั		

คิดเป็นัอัตัราว�างงานั	1.95	%	เพิ�มีข้�นัเกือบเที่�าตััวจากช�วงปกตัิ	และเป็นัอัตัราว�าง

งานัสง้สดุในัรอบ	11	ปหีูรอืนับัจากไตัรมีาส2	ป	ี2552		และมีผู่้้�ว�างงานัสะสมี	2	ล�านั

คนั		และไตัรมีาส3	มีผู่้้�ว�างงานั	740,000	คนั	คดิเปน็ัอตััราเที่�ากบั	1.90	%		แมี�จำานัวนั

ผู้้�ว�างงานัในัไตัรมีาส3	(2563)	ลดลงจากไตัรมีาสก�อนัหูนั�าแตั�นัายดนัชุา	พชิยนันััที่์

เลขาฯสศช.คนัล�าสุด	กล�าวระหูว�างแถิลงภูาวะสังคมีไที่ยไตัรมีาส3	(16	พ.ย.	63)	

ตัอนัหูนั้�งว�า	“อตััราการว�างงานัยังอย้�ในัระดับสง้	ชั�วโมีงการที่ำางานัยังลดลงตั�อเนืั�อง

ซึ่้�งจะมี่ผู้ลกระที่บตั�อรายได�และความีเป็นัอย้�ของครัวเรือนัในัด�านัตั�างๆ	 อ่กทัี่�ง

แรงงานัจบใหูมี�แรงงานัอายุนั�อยและม่ีการศ้กษาส้ง	 ยังม่ีปัญหูาการว�างงานัเป็นั

จำานัวนัมีาก”

 รัศ.ดรั.ยงยุทธ แฉุล้ิมวงษ์์	 ผู้้�อำานัวยการวิจัย	ด�านัการพัฒนัาแรงงานั	

สถิาบนััวจิยัเพื�อการพฒันัาประเที่ศไที่ย(ท่ี่ด่อารไ์อ)	ใหู�ความีเหูน็ัในัประเดน็ัปญัหูา

การจ�างงานักับวิกฤตัิโควิดว�า	 อุตัสาหูกรรมีที่�องเท่ี่�ยวได�รับผู้ลกระที่บหูนัักสุด	 ในั

ช�วงล็อกดาวน์ั	มีค่นัว�างงานัประมีาณ	10	ล�านัคนั	แตั�ตัอนันั่�	(ธ.ค.	63)	ไมี�มีากขนัาด

นัั�นัเพราะรัฐบาลคลายล็อกดาวนั์มีาเป็นัระยะๆ	จนัถิ้งระยะที่่�6	ในัเดือนักรกฎาคมี	

ที่่�เริ�มีเปิดใหู�ตั�างชาติัเข�ามีา	 ที่ำาใหู�เศรษฐกิจเริ�มีฟ้�นัตััวแตั�การว�างงานัยังเป็นั

ประเด็นัอย้�

	 ปัจจุบันั	มี่การว�างงานัโดยเปิดเผู้ยประมีาณ	7	แสนัคนั	 เดิมีการว�างงานั

ส�วนันั่�มีป่ระมีาณ	3	แสนัคนั	กลุ�มีเสมืีอนัว�างงานั	(มีต่ัำาแหูนั�งงานัแตั�นัายจ�างใหู�หูยุด

ที่ำางานั	หูรือ	ชั�วโมีงที่ำางานัตัำ�า)	กลุ�มีนั่�มี่ประมีาณ	2	ล�านัคนั	และกลุ�มีที่่�สามี	กลุ�มี

ที่ำางานัตัำ�าระดับ	(ชั�วโมีงที่ำางานัไมี�ถิ้ง	35	ชั�วโมีงตั�อสัปดาหู์)	อ่กประมีาณ	3	ล�านัคนั

รวมีแล�วแรงงานัที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากวิกฤติัโควิดมี่ประมีาณ	6	ล�านัคนั	และยังมี่

อ่กกลุ�มีที่่�โอที่่หูายไปเหูลือแตั�เงินัเดือนั
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*	 รัฐบาลจ�างงานัเด็กจบใหูมี�วุฒิมี.6-ปริญญาตัร่	 ปี	 2562-2563	จำานัวนั	260,000	คนั	 โดยอุดหูนุันัค�าจ�างใหู�ผู้้�

ประกอบการคร้�งหูนั้�งไมี�เกินั	7,500	บาที่	นัานั	1	ปี

	 รศ.ดร.ยงยทุี่ธ	แฉล�มีวงษ	์กล�าวตั�อว�าการว�างงานัโดยเปดิเผู้ยในัช�วงปลาย

ปีลดลงจากช�วงล็อกดาวน์ั	 ส�วนัหูน้ั�งมีาจากมีาตัรการท่ี่�รัฐบาลออกมีา	 อาทิี่																				

โค-เพย์เมีนัตั*์	ที่่�ดง้เดก็จบใหูมี�เข�าโปรแกรมีได�ประมีาณ	1	แสนัคนั	มีาตัรการคนัละ

คร้�ง	มีาตัรการเหูล�าน่ั�สามีารถิซึ่ม้ีซึ่บัแรงงานัได�จำานัวนัหูนั้�ง	นักัวชิาการด�านัแรงงานั

ผู้้�น่ั�กล�าวที่ิ�งที่�ายว�า	กลุ�มีว�างงานัโดยเปิดเผู้ยไมี�นั�าหู�วงเที่�ากลุ�มีเสมืีอนัว�างงานั	หูาก

ผู้้�ประกอบการยังไมี�ฟ้�นัตััวมี่ความีเส่�ยงตักงานั

	 การจ�างงานัเป็นัโจที่ย์ใหูญ�	 และผู้้กโยงกับการฟ้�นัตััวของเศรษฐกิจในั

อนัาคตัโดยตัรง	ในัการประชมุี	กนัง.	ครั�งสดุที่�ายของป	ี2563	(23		ธ.ค.		63)	ที่่�ประชมุี

มี่มีตัิเอกฉันัท์ี่คงอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายไว�ที่่�	 0.5%	 เพื�อสนัับสนุันัการฟ้�นัตััวของ

เศรษฐกิจที่่�มี่ความีไมี�แนั�นัอนัส้ง	และคาดว�าป่ี2563 เศรัษ์ฐกิจจะติิดลิบ 6.3 % 

ดก่ว�าคาดการัณ์เดิม (ตัดิลบ	7.8	%)	เนัื�องจากการบริโภูคของภูาคเอกชนั	และการ

ฟ้�นัตัวัดข้่�นัของการส�งออก	และที่่�ประชุมียงัสรุปด�วยว�า	การฟ้�นัตัวัของเศรษฐกิจในั

ช�วงถิัดไปยังมี่ความีไมี�แนั�นัอนัส้ง	ในัระยะสั�นัข้�นัอย้�กับสถิานัการณ์และมีาตัรการ

ควบคุมีการแพร�ระบาดโควิดระลอกใหูมี�		หูรือกรณ่ระบาดที่่�เริ�มีตั�นัจากตัลาดกลาง

กุ�งจังหูวัดสมุีที่รสาคร.
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	 ตั�นัเดือนัเมีษายนั	หูลังการประกาศเคอร์ฟิวที่ั�วราชอาณาจักร	คล�อยหูลัง

คำาสั�งล็อกดาวนัไ์มี�นัานันักั		ภูาพบรรยากาศ	“เมีอืงที่่�ถ้ิกปดิ”	เริ�มีชัดข้�นั		หูลัง	โรงเรย่นั

ศ้นัย์การค�าใหูญ�	 ร�านัอาหูาร	 ร�านัตััดผู้มี	ฯลฯ	หูยุดดำาเนิันัการชั�วคราวตัามีคำาสั�ง				

ของกที่มี.	โมีเดริน์ัเที่รดเปิดบรกิารได�บางส�วนั	มีด่�านัคัดกรองตัรวจวัดอณุหูภู้มีลิก้ค�า

ตัรงที่างเข�า	จำานัวนัผู้้�คนัที่่�สวมีหูนั�ากากอนัามีัยเมีื�ออย้�ในัที่่�สาธารณะเพิ�มีข้�นัอย�าง

เหู็นัได�ชัด	 การจราจรบนัที่�องถินันัเบาบางเหูมีือนัวันัหูยุดยาวช�วงนัักขัตัฤกษ์	

กรุงเที่พมีหูานัครและหูลายจังหูวัด	ประกาศหู�ามีขายเครื�องดื�มีแอลกอฮั่อล์เพื�อลด

โอกาสในั	การรวมีกลุ�มีจากการตัั�งวงสังสรรค์	สำานัักงานัการบินัพลเรือนั	เริ�มีประกาศ

หู�ามีสายการบินัเข�าประเที่ศเป็นัการชั�วคราว	ในัเขตัภู้มีภิูาคหูลายจังหูวดัมีป่ระกาศ

หู�ามีประชาชนัตั�างจังหูวัดเดินัที่างข�ามีเขตั	และอื�นัๆอ่กมีากมีาย

																	ส�วนัสถิานัการณ์ระบาด	หูลังจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อสะสมีที่ะลุหูลักสองพันัคนั

ไปอย้�ที่่�	2,067	คนัในัวันัที่่�	4	 เมีษายนั	2563	จำานัวนัผู้้�ป่วยใหูมี�ค�อย	ๆ	ปรับลดลง	

โดยจำานัวนัผู้้�ป่วยใหูมี�รายวันัอย้�ในัระดับตัำ�ากว�าร�อยตั�อเนัื�องกว�า	3	สัปดาหู์	ในัวันั

ที่่�	10	เมีษายนั	พล.อ.ประยุที่ธ์	นัายกรัฐมีนัตัร่และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	ได�แถิลง

ผู้�านัโที่รทัี่ศน์ัรวมีการเฉพาะกิจฯ	นัอกจากสรุปมีาตัรการด�านัสาธารณสุข	และฟ้�นัฟ้
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เศรษฐกิจที่่�ได�ดำาเนัินัมีา	 การจัดหูาเวชภูัณฑ์สำาหูรับบุคลากรที่างการแพที่ย์		

หูนั�ากากอนัามัียสำาหูรับประชาชนั	พร�อมีกล�าวยกย�อง	อสมี.	(อาสาสมัีครสาธารณสุขฯ)	

ซึ่้�งองค์การอนัามีัยโลก	ประกาศยกย�อง	อสมี.	1.04	ล�านัคนัว�า	ที่ำาหูนั�าที่่�เป็นัพลิัง

เง่ยบส้้โรัค	ในัการค�นัหูากลุ�มีเส่�ยงเข�าระบบการรักษา

	 ตััวเลขผู้้�ตัิดเชื�อรายวันัท่ี่�ปรับลดลง	นัำามีาส้�การคลายล็อกเฟส1	 ในัวันัท่ี่�						

1	พฤษภูาคมี	2563	ศบค.	อนัุญาตัใหู�	6	กิจการกลับมีาดำาเนัินัการได�	ประกอบด�วย

ตัลาด	ร�านัอาหูาร	กิจการค�าปล่กค�าส�ง	ก่ฬาสันัที่นัาการ	ร�านัตััดขนัสัตัว์	และร�านั

ตัดัผู้มี		ส�วนัสถิานัการณ์ระบาดในัเดือนัพฤษภูาคมี	ดข้่�นัตั�อเนัื�องจากเดือนัเมีษายนั

จำานัวนัผู้้�ป่วยใหูมี�เพิ�มี	 “หูลักสิบ”	 ตั�อวันั	 ก�อนัมีาถิ้งหูลักไมีล์สำาคัญในัวันัท่ี่�	 13	

พฤษภูาคมี	2563	 เมีื�อ	นพ.ทว่ศิลิป่์ วิษ์ณุโยธิน	 โฆษก	ศบค.	 เริ�มีตั�นัการแถิลง

สถิานัการณร์ะบาดของไวรสัโควดิ-19	ประจำาวันัว�า	“วนัน่�ม่ข�าวดเ่ป็่นวนัแรักของ

การัรัายงานท่�ม่ผ้้ติิดเชื่่�อ 0 รัาย”	โฆษก	ศบค.กล�าวว�าเดิมี	ศบค.กังวลว�าจำานัวนั

ผู้้�ตัิดเชื�อจะเพิ�มีข้�นั	แตั�มี่วันัที่่�	4	(พ.ค.	63)	วันัเด่ยวที่่�เพิ�มีข้�นั	18	รายแตั�เป็นัการพบ

ในัสถิานักักกันั	(บุคคลที่่�เดินัที่างมีาจากตั�างประเที่ศ)	ไมี�ใช�การติัดเชื�อในัประเที่ศ

	 หูลังม่ีข�าวด่ไมี�ถิ้งสัปดาหู์	ศบค.ได�อนัุมีัตัิ	คลายล็อกเฟส	2	(17	พ.ค.	63)	

รอบนั่�อนัุญาตัใหู�เปิดศ้นัย์การค�าเปิดได�ถ้ิง	 20.00	นั.	 แตั�หู�ามีเปิดโรงภูาพยนัตัร์	

คลินิักเวชกรรมี	(เฉพาะนัวดตััว)	ฟิตัเนัส	(เฉพาะฟร่เวที่)	สระว�ายนัำ�า	(ไมี�เกินั	1	ชั�วโมีง)		

หู�องสมุีด	แกเลอร่�	กองถิ�าย	(ไมี�เกินั	50	คนั)	และ	ขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นั	23.00-

04.00	นั.	ของวนััรุ�งข้�นั	ขณะที่่�ประเที่ศไที่ยเริ�มีนับัหูนั้�งมีาตัรการคลายลอ็กดาวนัใ์นั

เดือนัพฤษภูาคมีนัั�นั	 ในัตั�างประเที่ศสหูรัฐฯถ้ิกยกชั�นัข้�นัเป็นัศ้นัย์กลางของการ

ระบาดของโลก	หูลังยอดผู้้�เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	ที่ะลุข้�นัไปถ้ิง	 100,000	คนั	

เกาหูล่ใตั�เผู้ชิญกับสถิานัการณ์ระบาดระลอก2	 จนัตั�องประกาศปิดโรงเร่ยนั										

200	แหู�ง	และไวรัสโควิด-19	ระบาดไปที่ั�วโลกกว�า	209	ประเที่ศ
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 แสงสว�างท่�ป่ลิายอุโมงค์

	 ในัช�วงเดือนัพฤษภูาคมีตั�อเนัื�องกรกฎาคมี	 คนัไที่ยร้�ส้ก	 ผู้�อนัคลายกับ	

จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อใหูมี�รายวันัเพิ�มีข้�นัในัจำานัวนัท่ี่�ลดลง	และคอยลุ�นัใหู�	 นัพ.ที่ว่ศิลป์		

วษิณโุยธนิั	โฆษก	ศบค.แถิลงว�า	“ไมี�พบผู้้�ตัดิเชื�อในัประเที่ศ”	เช�นัเดย่วกบัรัฐบาลที่่�

ผู้�อนัคลายจากแรงกดดันัที่างสังคมีท่ี่�ลดลง	วันัท่ี่�	17	มิีถินุัายนั	2563	พล.อ.ประยุที่ธ์	

จนััที่รโ์อชา	นัายกรฐัมีนัตัรแ่ละรมีว.กระที่รวงกลาโหูมีได�แถิลงผู้�านัโที่รที่ศันัร์วมีการ

เฉพาะกิจฯอ่กครั�งหูลังไมี�พบผู้้�ติัดเชื�อในัประเที่ศตั�อเนัื�อง	 28	 วันั	 “เป็นัครั�งแรกในั

ช�วงหูลายเดือนัที่่�ผู้�านัมีา	ที่่�ผู้มีร้�ส้กเบาใจได�ในัระดับหูนั้�ง	 และสามีารถิกล�าวกับพ่�

นั�องประชาชนัได�ว�าตัอนัน่ั�เราเริ�มีเห็ูนัแสงสว�างท่ี่�ปลายอุโมีงค์แล�ว	หูลังวิกฤติัโควิด

สร�างความีเส่ยหูาย	มีากมีายมีหูาศาลไปที่ั�วโลก	พร�อมีสร�างความีเดือดร�อนัแสนั

สาหัูสแก�ช่วิตัความีเป็นัอย้�และการที่ำามีาหูากินัของพ่�นั�องนัับ	10	ล�านัคนัทัี่�วประเที่ศ”

	 นัายกรัฐมีนัตัร่กล�าวตั�อว�า	 “แมี�ยังไมี�สามีารถิประกาศชัยชนัะที่่�เรามี่ตั�อ			

โควิดได�เต็ัมีที่่�	 แตั�อย�างไรก็ตัามี	 โควิด	 (จำานัวนัผู้้�ติัดเชื�อ)	 ก็ลงไปอย้�ในัระดับท่ี่�เรา

ควบคุมีได�	และได�รับการยอมีรับว�า	ประเที่ศไที่ยเป็นัหูนั้�งในัประเที่ศที่่�รับมีือโควิด

ได�ดท่ี่่�สดุ”	ในัแถิลงการณ์คราวเดย่วกันันัั�นั	พล.อ.ประยุที่ธ์	ยังได�กล�าวด�วยว�า	“หูลัง

วิกฤตัิโลกจะเปล่�ยนัไปเป็นัโลกใบใหูมี�ที่่�ไมี�เหูมีือนัเดิมีเราตั�องใช�ช่วิตัร้ปแบบใหูมี�	

แบบที่่�เร่ยกว�า	 นิัวนัอร์มีอล	พร�อมีประกาศจากน่ั�ไปการที่ำางานัของรัฐบาลจะตั�อง		

นิัวนัอร์มีอล	ปรับเปล่�ยนัวิธ่การที่ำางานัร้ปแบบใหูมี�”

 นับถอยหลิังคลิายลิ็อก

	 เมีื�อเข�าส้�เดือนักรกฎาคมีหูรือ	6	เดอืนัหูลงัเผู้ชญิกบัวกิฤตัโิควดิการใช�ชวิ่ตั

ของผู้้�คนัในักรุงเที่พฯ	 หัูวเมืีองใหูญ�	 เริ�มีกลับส้�สภูาวะปกติั	 การคลายล็อกเฟส	5				

นัับหูนั้�งตัั�งแตั�วันัที่่�	1	กรกฎาคมี	2563	ที่่�ศบค.อนัุญาตัใหู�ภูาคธุรกิจกลับมีาดำาเนัินั



60

ธุรกรรมีได�มีากข้�นั	อาที่ิ	ศ้นัย์การค�าเปิดได�ถิง้	22.00	นั.เช�นัเดิมี	พร�อมีกับผัู้บบาร์

รวมีที่ั�งสถิานับริการ	อาบอบนัวด	นัักเร่ยนักลับเข�าหู�องเร่ยนัหูลังเลื�อนัเปิดเที่อมีมีา

	45		วนัั	ในัช�วงเวลานัั�นันักัเรย่นัตั�องเข�าหู�องเรย่นัออนัไลนั	์นักัศก้ษาหูลายคนั	เรย่นั

จบหูลกัสต้ัรเที่อมีสดุที่�ายผู้�านัช�องที่างออนัไลนั	์แมี�หู�องเรย่นัเปิดแล�วแตั�นักัเรย่นัยัง

ตั�องสลับกันัไปโรงเร่ยนัตัามีหูลัก	 “เว�นัระยะหู�างที่างสังคมี”	 ควบค้�กับการเร่ยนั

ออนัไลนั์		คำาว�า	นัิวนัอร์มีอล	(New normal)	ถิ้กกล�าว	และถิ้กอ�างถิ้งมีากข้�นั

	 ขณะเด่ยวกันัรัฐบาลเริ�มีอนุัญาตัใหู�ตั�างชาติัเข�าไที่ยผู้�านัโปรแกรมี						

(Medical	wellness)	หูรือ	กลุ�มีคนัไข�ตั�างชาติั	ของโรงพยาบาลหูลายแหู�งที่่�เดินัที่าง

เข�ามีารกัษาและดแ้ลสขุภูาพพร�อมีกกัตัวั	14	วนัั	นับัเป็นัผู้้�เดนิัที่างจากตั�างประเที่ศ

กลุ�มีแรก	 ๆ	 ท่ี่�รัฐบาลอนุัญาตัใหู�เดินัที่างเข�าไที่ยหูลังเริ�มีอนุัญาตัใหู�คนัไที่ยในั

ตั�างแดนัเดินัที่างกลับบ�านัได�ตัั�งแตั�วันัที่่�	 3	 เมีษายนั	 2563	 และกระที่รวงการ

ที่�องเที่่�ยวและก่ฬาเริ�มีนัำาเสนัอแนัวคดิ	จบัค้�เที่่�ยว	ที่ราเวล	บับเบิ�ล	(Travel	bubble)	

หูรือประเที่ศที่่�ม่ีความีเส่�ยงในัการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในัระดับใกล�เค่ยง

จบัมีอืใหู�พลเมีอืงของ	2	ประเที่ศเข�ามีาที่�องเท่ี่�ยวโดยไมี�ตั�องกกัตัวั	วนััที่่�		12	มีถิินุัายนั	

2563	กระที่รวงสาธารณสุขได�แถิลงเรื�องที่่�นั�ายินัด่ว�า	ประเที่ศไที่ยได�ผู้�านัพ�นัการ

ระบาดระลอกแรกไปแล�ว	หูลังไมี�พบผู้้�ติัดเชื�อตั�อเนัื�องเป็นัเวลา	48	วันั	และอันัดับ

ยอดผู้้�ปว่ยสะสมีของไที่ยอย้�ที่่�อนััดบั	100	แตั�คนัไที่ยมีโ่อกาสชื�นัชมีในัเรื�องนั�ายนิัด่

ได�ไมี�นัานั	ก็ถิ้กแที่นัที่่�ด�วยความีกังวลอ่กครั�งจากกรณ่ที่หูารอ่ยิปตั์ที่่�จังหูวัดระยอง

 

 กรัณ่ทหารัอ่ยิป่ต์ิท่�รัะยอง

	 เรื�องราวม่ีอย้�ว�าที่หูารอ่ยิปตั์	31	นัาย	 เดินัที่างไปปฏิบัตัิภูารกิจที่างที่หูาร	

ที่่�เมีอืงเฉงิตั	้ประเที่ศจน่ั	โดยที่างอย่ปิต์ัได�ขอใช�ไที่ยเปน็ัจดุพกัที่ั�งขาไปและขากลบั

เพื�อเตัิมีนัำ�ามีันั	และซึ่�อมีบำารุงที่่�สนัามีบินัอ้�ตัะเภูา	ในัวันัที่่�	8	กรกฎาคมี	2563	คณะ

ที่หูารจากอ่ยิปตั์เข�าพักที่่�โรงแรมีด่วาร่	ด่ว�าเซึ่็นัที่รัลระยอง	ในัจังหูวัดระยองซ้ึ่�งเป็นั
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สถิานัที่่�กักกันั	 เช�าวันัที่่�	 9	ที่หูารอ่ยิปตั์บินัไปจ่นัและกลับมีาวันัเด่ยวกันั	 เข�าพักที่่�

โรงแรมีเดิมีมี่การคัดกรองคณะที่หูารอ่ยิปต์ัที่ั�ง	31	คนั	ในัวันัที่่�	10	กรกฎาคมี	ที่หูาร

อย่ปิตัแ์หูกกฎ	“กกัตัวั”	เดนิัไปหูลายสถิานัที่่�	รวมีที่ั�งหู�างเซ็ึ่นัที่รัลพลาซึ่า	ระยอง	และ

หู�างแหูลมีที่อง		ใกล�ๆ โรงแรมีที่่�พักระหูว�างเวลา	11.00-15.00	นั.	ตั�อมีาผู้ลการตัรวจ

สอบพบ	1	คนั	ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19

 นพ.พลิวรัรัธน์ วิท้รักลิชื่ิติ	ผู้้�ตัรวจราชการกระที่รวงดิจิที่ัลเพื�อเศรษฐกิจ

และสังคมี	ในัฐานัะหัูวหูนั�าศ้นัย์ปฏิบัติัการด�านัข�อม้ีลมีาตัรการการแก�ปัญหูา	ศบค.

แถิลงผู้ลสอบเบื�องตั�นัผู้�านัแอพพลิเคชั�นัไที่ยชนัะและการลงที่ะเบ่ยนัเวลานัั�นั	พบ

ว�าม่ีประชาชนัมีากกว�า	394	คนัอย้�ในัหู�างสรรพสินัค�าแหู�งนัั�นัในัช�วงเวลาเด่ยวกับ

ที่หูารอยิ่ปต์ั	จากฐานัข�อมีล้ดังกล�าวนัำาไปส้�การสอบสวนัโรคครั�งใหูญ�อก่ครั�ง	ม่ีการ

ตัรวจหูาเชื�อในักลุ�มีเส่�ยงมีากกว�า	7,200	คนั	ที่ั�งหูมีดไมี�พบการตัิดเชื�อ	นัอกจากนั่�

หูลายจังหูวัดประกาศใหู�ประชาชนัในัพื�นัที่่�ท่ี่�เดินัที่างไปจังหูวัดระยองในัช�วงเวลา

ดังกล�าวใหู�ไปรายงานัตััว	เช�นั	กรุงเที่พมีหูานัคร

	 หู�วงเวลาเด่ยวกันัที่่�เกิดเหูตุัการณ์	 “กรัณ่ทหารัอ่ยิป่ต์ิ”	 ก็มี่กรณ่ล้กสาว

อุปท้ี่ตัจากซึ่้ดานัตัรวจพบว�าตัิดเชื�อหูลังเดินัที่างเข�าไที่ยเมีื�อวันัท่ี่�	 10	 กรกฎาคมี	

2563	และเข�าพักท่ี่�คอนัโดมี่เน่ัยมีที่่�พักโดยใช�เอกสิที่ธิ�ที่างการท้ี่ตัไมี�ตั�องกักตััวในั

สถิานัที่่�	 ๆ	 รัฐกำาหูนัด	แมี�ที่ั�ง	 2	 เหูตัุการณ์	ผู้ลการสอบสวนัโรคกลุ�มีเส่�ยงไมี�พบผู้้�

สัมีผู้ัสตัิดเชื�อ	แตั�ก�อใหู�เกิดความีตัื�นัตัระหูนักในัสังคมีไที่ย	ที่่�เริ�มีคุ�นัเคยกับสถิานัะ

ไมี�พบผู้้�ตัิดเชื�อในัประเที่ศมีาพักใหูญ�	มีาตัรการคัดกรองของ	ศบค.ถิ้กวิจารณ์และ

มีค่ำาถิามีก้�งประชดประชันัว�า	ที่ำาไมีศบค.ถ้ิงการ์ดตักเสย่เองทัี่�งที่่�รณรงค์ใหู�ชาวบ�านั	

“การด์อย�าตัก”	ซึ่้�งนัพ.ที่วศ่ลิป	์วษิณโุยธนิั	ตัอบคำาถิามีสื�อระหูว�างการแถิลงประจำา

วันัว�า	“เหติุการัณ์ท่�เกิดข่�น ศบค.เป่็นผ้้รัับผิดชื่อบ”	และได�กล�าวถิ้งเหูตัุการณ์ที่่�

เกิดข้�นัไมี�ใช�วิกฤตัิด�านัสาธารณสุขหูากเป็นัวิกฤติัด�านัการสื�อสาร
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	 กรณ่ที่หูารอ่ยิปตั์และล้กสาวอุปที่้ตัซึ่้ดานั	นัำาไปส้�การยกเลิกคำาอนัุญาตั

ใหู�เที่่�ยวบินัจากกองที่ัพอ่ยิปต์ัที่่�จะบินัเข�าไที่ยในัส�วนัที่่�เหูลือที่ั�งหูมีด	พร�อมีที่บที่วนั

สทิี่ธใิหู�นักัการที่ต้ักักตัวัท่ี่�สถิานัที่ต้ัมีาเป็นัตั�องเข�าสถิานักักกนััท่ี่�รฐักำาหูนัดใหู�ที่ั�งหูมีด

เที่�านัั�นั	 เหูตุัการณ์ดังกล�าวที่ำาใหู�แผู้นัเปิดประเที่ศแบบ	 ที่ราเวล	 บับเบิ�ล	 ของ

กระที่รวงการที่�องเที่่�ยวและก่ฬา	ที่่�เตัรย่มีเสนัอ	ศบค.	พิจารณา	เจอลก้หูลง	ตั�องพับ

แผู้นัไปโดยปริยาย

	 แตั�เดอืนักรกฎาคมีไมี�ใช�มีแ่ตั�ข�าวร�ายๆที่ั�งหูมีด	เวลานัั�นัประเที่ศไที่ยได�รบั

การยอมีรับจากนัานัาชาติัว�า	เปน็ัหูนั้�งในัประเที่ศที่่�รับมีอืกบัสถิานัการณ์ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	ได�ด่ที่่�สุดจากการจัดอันัดับโดย	สภาผ้้เชื่่�ยวชื่าญรัะดับวิชื่าชื่่พใน

รัะดับนานาชื่าติิ	ใหู�ไที่ยเป็นัประเที่ศที่่�ฟ้�นัตััวจากการระบาดของโรคโควิด-19	ที่่�ด่

ที่่�สุดอันัดับ	1	จาก	184	ประเที่ศ	องค์การอนัามีัยโลกเลือกไที่ยกับนัิวซึ่่แลนัด์ถิ�าย

ที่ำาสารคด่เก่�ยวกับการรับมีือการระบาดของไวรัสโควิด-19	ฯลฯ

	 สำานัักข�าวบล้มีเบิร์ก	 จัดอันัดับใหู�ไที่ยเป็นัประเที่ศที่่�จัดการกับโควิดได�ด่

อนััดบั	4	ของโลก	ในักลุ�มีประเที่ศเศรษฐกจิกำาลงัพัฒนัา	75	ประเที่ศ	อนััดบัหูนั้�งคอื

ไตั�หูวันั	สอง	คือ	บอตัสวานัา	สามี	เกาหูล่ใตั�	ส่�	ไที่ย	และหู�า	จ่นั	โดยพิจารณาจาก

ตััวช่�วัดหูลัก	อาที่ิ	 อัตัราผู้้�เส่ยช่วิตั	 เปร่ยบเที่่ยบการดำาเนัินักิจกรรมีของประชาชนั

เมีื�อเปร่ยบเที่่ยบกับสถิานัการณ์ก�อนัโควิด	และการดำาเนิันันัโยบายภูาครัฐในัการ

ลดความีเส่ยหูายที่่�เกิดข้�นั

              วันท่�  31 กรักฎาคม 2563 ม่รัายงานเว่ยดนามพบผ้้เสย่ชื่่วิติจากโรัค

โควิด-19 รัายแรักของป่รัะเทศ
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 กรัณ่ด่เจวัย 37 ป่ี

	 นัอกจากเหูตัุการณ์ที่หูารอ่ยิปตั์ที่่�ระยองแล�วกรณ่ด่เจวัย	37	ปี	ที่่�ตัรวจพบ

ว�าตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ระหูว�างกักตััวของที่ัณฑสถิานับำาบัดพิเศษกลาง	เมีื�อวันัที่่�	

2	 	กันัยายนั	 	2563	 ได�กลายเป็นัประเด็นัคำาถิามีตัามีมีาว�า	ด่เจรัายท่�ว�าติิดเชื่่�อ

จากท่�ไหน ?	 ข�อมี้ลการสอบสวนัโรคของกระที่รวงสาธารณสุขเผู้ยใหู�เห็ูนัราย

ละเอ่ยดบุคคลท่ี่�ด่เจรายดังกล�าวสัมีผู้ัส	 กลุ�มีเส่�ยงส้ง	 ประกอบด�วย	 สมีาชิกในั

ครอบครัวและผู้้�สัมีผู้ัสใกล�ชิดรวมี	12	คนั	ผู้ลเป็นัลบ	สอง	ผู้้�อาศัยในัคอนัโดมีิเนั่ยมี

เด่ยวกับด่เจและครอบครัว	137	คนั	ผู้ลเป็นัลบ	สามี	เจ�าหูนั�าที่่�ศาลอาญา	14	คนั

	 สำาหูรับกลุ�มีเส่�ยงตัำ�า	ประกอบด�วย	เจ�าหูนั�าที่่�โรงพยาบาลราชที่ัณฑ์	6	คนั

ที่ัณฑสถิานับำาบัดพิเศษกลาง	111	คนั	 เจ�าหูนั�าท่ี่�เรือนัจำากรุงเที่พมีหูานัคร	8	คนั			

ร�านัอาหูารพระรามี3	 (ด่เจที่ำางานัอย้�)	 	 34	คนั	 	 	 ร�านัอาหูารย�านัพระรามี	5	 (ด่เจ

ที่ำางานัอย้�)	 60	คนั	 ร�านัอาหูารย�านัถินันัข�าวสาร	 (ด่เจที่ำางานัอย้�)	 15	คนั	 รวมีที่ั�ง

สถิานัที่่�อื�นัรวมีแล�วมี่การสอบสวนัโรคจากกรณ่นั่�ไมี�นั�อยกว�า	 1,004	คนั	ผู้ลตัรวจ

สอบที่ั�งหูมีดไมี�ตัิดเชื�อ

 กรัณ่ด่เจวัย 37 ป่ี ติิดเชื่่�อไวรััสโควิด-19 เป่็นการัหยุดสถิติิไม�พบผ้้

ติิดเชื่่�อในป่รัะเทศติ�อเน่�องของไทยไว้ท่� 100 วัน.  
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	 หูลังควบคุมีสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ได�	 โจที่ย์ใหูญ�ของ

รัฐบาลคือการฟ้�นัฟ้เศรษฐกิจจากสภูาวะถิดถิอย	โดยไตัรมีาส2	ของปี	2563	จ่ด่พ่	

ได�ไหูลลงล้กตัิดลบ	 12.2%	ที่ำาสถิิตัิตัิดลบลงล้กเป็นัรองแค�ช�วงวิกฤตัิตั�มียำากุ�ง

(ไตัรมีาส2ปี	 2541จ่ด่พ่ติัดลบ	12.5%)	 ซึ่้�งสถิาบันัที่างเศรษฐกิจหูลัก	 ได�ออกมีา

ประกาศว�า	 “เศรษฐกิจได�ลงมีาถิ้งจุดตัำ�าสุดแล�ว”	และคาดการณ์ว�าปี	2563	จ่ด่พ่

จะตัิดลบ	7-8	%

	 แตั�การดนััเศรษฐกจิท่ี่�ตัดิลบใหู�กลบัมีายนืัท่ี่�จดุเดมิี	ไมี�ตั�างจากการเขน็ัครก

หิูนัขนัาดใหูญ�ใหู�ข้�นัจากก�นับ�อล้ก	ซึ่้�งไมี�ใช�เรื�องง�าย	ลำาพังมีาตัรการเย่ยวยา	และ

กระตัุ�นัท่ี่�รัฐบาลออกมีาเป็นัระยะ	ๆ	นัับจากวิกฤตัิปะทีุ่	 คงที่ำาได�เพ่ยงประคองใหู�

เศรษฐกิจขบัเคลื�อนัไปได�เพื�อรอเวลาการฟ้�นัตัวักลับมีาในัอนัาคตัเที่�านัั�นั	ซ้ึ่�งสถิาบันั

หูลกัที่างเศรษฐกิจไมี�ว�า	สศช.	แบงก์ชาติั	กระที่รวงการคลัง	และหูนั�วยงานัเศรษฐกิจ

ภูาคเอกชนัประเมีินัว�าตั�องใช�เวลาไมี�นั�อยกว�า	2-5	ปี เศรัษ์ฐกิจไทย	จ้งจะกลับไป

อย้�ที่่�จุดเดิมีก�อนัวิกฤตัิโควิดมีาเยือนั

	 โดยจังหูวะการฟ้�นัตััวของเศรษฐกิจ	 แบงก์ชาติัมีองว�าจะเหูมืีอนั

เครื�องหูมีายถ้ิกหูางยาว	หูรือเศรษฐกิจสามีารถิดด่ข้�นัจากก�นับ�อ	แตั�จากนัั�นัจะขยับ
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ตััวอย�างช�าๆ	เนัื�องจากประเที่ศไที่ยพ้�งพาเศรษฐกิจจากตั�างประเที่ศส้ง	โดยเฉพาะ

ภูาคที่�องเที่่�ยวตั�องใช�เวลาอก่นัานั	กว�าจำานัวนันักัที่�องเท่ี่�ยวจะกลบัมีาเกอืบ	40	ล�านั

คนั	(จำานัวนันัักที่�องเท่ี่�ยวก�อนัเกิดวิกฤติัโควิด)	เช�นัเดย่วกับภูาคส�งออกท่ี่�ตั�องใช�เวลา

อ่กนัานัเช�นักันั	กว�าจะกลับมีาอย้�ในัระดับเด่ยวกับก�อนัวิกฤตัิโควิด	 	แตั�บางสำานััก

มีองว�าเศรษฐกิจจะฟ้�นัตััวแบบ	 เคเชฟ	คือบางธุรกิจสามีารถิฟ้�นัตััวได�แตั�บางกลุ�มี

ไมี�สามีารถิฟ้�นัตััว	หูนัำาซึ่ำ�ายังถิดถิอยลงมีากกว�าเดิมี

														ในัหู�วงเวลานัั�นั	มี่เส่ยงเร่ยกร�องจากภูาคธุรกิจโดยเฉพาะอุตัสาหูกรรมี		

ที่�องเที่่�ยวที่่�เผู้ชิญกับวิกฤติัรุนัแรงสุดนัับแตั�ประเที่ศไที่ยเริ�มีส�งเสริมีการที่�องเที่่�ยว

อย�างจริงๆจงัๆ	ในัป	ี2530	ใหู�เปิดประเที่ศปท้ี่างใหู�ระบบเศรษฐกิจค�อยๆ	ฟ้�นัตัวักลับ

มีา		โดยอาศยัจดุแขง็ที่่�ไที่ยสามีรถิควบคุมีการระบาดไวรัสโควดิ-19	ในัรอบแรกได�

ด่เป็นัใบเบิกที่าง

 สาธารัณสุข-เศรัษ์ฐกิจ “สมดุลิ”

	 “มัีนัจะตั�องอย้�ในัจุดสมีดุล”	ศาสติรัาจารัย์ นพ.ยง ภ้�วรัวรัรัณ	ใหู�ความีเหู็นั

เมีื�อกล�าวถ้ิงสถิานัการณ์ท่ี่�ตั�องด้แลทัี่�งเรื�องการระบาดและเศรษฐกิจ	ปรมีาจารย์

ด�านัระบาดวิที่ยาเปร่ยบเท่ี่ยบการรับมีือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ครั�งนั่�	

เหูมืีอนักับการวิ�งมีาราธอนั	“ขณะนั่�	(หูมีายถ้ิงเดือนักันัยายนั)	เราเพิ�งวิ�งมีาไมี�ก่�กโิล

เลย		เพิ�งวิ�งมีานัิดเด่ยวหูากเราทีุ่�มีไปที่ั�งหูมีด	เราอาจจะตัายเส่ยก�อนั	ฉะนัั�นัการจะ

ใหู�ถ้ิงเป้าเพื�อชนัะโควิด	 เราตั�องม่ี	ผู้�อนัหูนััก	ผู้�อนัเบา	 เหูมีือนักับการวิ�งมีาราธอนั

บางครั�งตั�องชะลอ	หูรอื	จะเดินักต็ั�องเดนิั	ในัที่ำานัองเด่ยวกนัั	คอืเดนิัเพื�อใหู�เศรษฐกจิ

มีันัเดินัได�	หูากฝ้่ายโรครุกเข�ามีานัิดก็ตั�องออกแรงหูนั�อยสลับกันัไป”

	 ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	กล�าวด�วยว�า	“ผู้มีไมี�ม่ีความีร้�ที่างเศรษฐกิจเที่�าท่ี่�ควร	

แตั�ร้�ว�าการล็อกดาวนั์แตั�ละครั�งคนัจะอดคนัจะไมี�มี่กินั	 เราบอกว�าหูยุดหูมีดหู�าง

สรรพสนิัค�า	ปดิไอ�โนั�นัไอ�น่ั�หูมีด	รฐัไมี�มีท่ี่าง	ซึ่บัซึ่ไ่ดส	์(Subsidies)	หูรือ	อุดหูนุันั	ใหู�

อ่กแล�ว	ฉะนัั�นัเมีื�อไปถิ้งช�วงที่่�สองตั�องใหู�บาลานัซึ่์	(สมีดุล)	กันั”	
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	 วาระเปิดประเที่ศเริ�มีตั�นัในัเดือนักรกฎาคมี	 2563	 เมีื�อศบค.คลายล็อก

เฟส5และ6	ตัามีลำาดับ	 โดยนัับหูนั้�งจากการอนุัญาตัใหู�ตั�างชาตัิบางกลุ�มีเดินัที่าง

เข�าไที่ย	ขณะเด่ยวกันั	กระที่รวงสาธารณสุขได�ปรับที่ิศที่างการจัดการสถิานัการณ์

ระบาดของไวรสัโควดิ-19ใหูมี�	จากเดมิีที่่�เนั�นัควบคมุีจำานัวนัผู้้�ตัดิเชื�อใหู�อย้�ในัระดบั

ตัำ�าที่่�สุดมีาเป็นั	 “รักษาสมีดุลระหูว�างสุขภูาพกับเศรษฐกิจ” พรั้อมกับนำาเสนอ

แนวทาง ลิดการักักติัวจาก 14 วันเหลิ่อ 10 วัน	และในัวันัที่่�	25	กรกฎาคมี	2563														

พล.อ.ประยุที่ธ์	 จันัที่ร์โอชา	 นัายกรัฐมีนัตัร่และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมีได�กล�าว

สุนัที่รพจนั์ผู้�านัวิด่โอคอนัเฟอเรนัซึ่์	ตั�อที่่�ประชุมีสมีัชชาสหูประชาชาตัิ	สมัียสามีัญ	

ครั�งท่ี่�	 75	ตัอนัหูนั้�งว�า	 “หูยุดโควิดแตั�ไมี�หูยุดเศรษฐกิจไที่ย”	 ซ้ึ่�งยำ�าทิี่ศที่างการเปิด

ประเที่ศของไที่ยได�เป็นัอย�างด่	

 ไทม์ไลิน์เป่ิดป่รัะเทศ

	 รัฐบาลเริ�มีตั�นัเปิดประเที่ศ	ด�วยการอนัุญาตัใหู�คนัไที่ยที่่�อย้�ตั�างแดนั	เดินั

ที่างกลับบ�านัได�ตัั�งแตั�วันัท่ี่�	 3	 เมีษายนั	 2563	 โดยภูารกิจน่ั�อย้�ในัความีด้แลของ	

กระที่รวงการตั�างประเที่ศ	ในัช�วงแรก	ศบค.	จำากัดโควตัาไว�	200	คนัตั�อวนััก�อนัเพิ�มี

เป็นั	 600	 คนัตั�อวันั	 ถิ้งเดือนัตัุลาคมีมี่คนัไที่ยเดินัที่างกลับบ�านัแล�วมีากกว�า										

หูนั้�งแสนัคนั	ทุี่กคนัตั�องผู้�านัการกักตััว	14	วันั	ซึ่้�งมีาตัรการกักตัวัเปน็ัที่ั�งกลไกปอ้งกันั

การระบาด	และ	สนัับสนัุนัการเปิดประเที่ศในัเวลาตั�อมีา

	 ตั�อมีาวันัที่่�	1	กรกฎาคมี	2563	หูรือ	วันัคลายล็อกเฟส5	นัับหูนั้�ง	รัฐบาล

เริ�มีเปิดใหู�ตั�างชาติัเดนิัที่างเข�าไที่ย	6	กลุ�มี	เช�นั	ค้�สมีรสและบตุัรของตั�างชาติัที่่�ม่ีถิิ�นั

พำานัักในัไที่ย	ค้�สมีรสและบุตัรที่่�มี่สัญชาตัิไที่ยที่่�ชอบด�วยกฎหูมีาย		บุคคลในัคณะ

ที่้ตั	คณะกงสุล	องค์กรระหูว�างประเที่ศ	ผู้้�แที่นัรัฐบาล	นัักเร่ยนันัักศ้กษาตั�างชาติั

และผู้้�ปกครอง			ชาวตั�างชาติัท่ี่�ได�รับอนุัญาตัใหู�เดนิัที่างเข�าไที่ยตัามีข�อตักลงพิเศษ

(กลุ�มีละไมี�เกินั	10	คนั)	เบื�องตั�นักำาหูนัด	5	ประเที่ศคือ	จ่นั	ญ่�ปุ่นั	เกาหูล่ใตั�	ฮั่�องกง
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และสิงคโปร์	 ซึ่้�งสามีารถิควบคุมีสถิานัการณ์ระบาดได�ด่	 ส�วนัใหูญ�เป็นันัักลงทีุ่นั	

โดยกลุ�มีนั่�ตั�องมี่เจ�าหูนั�าท่ี่�ตัิดตัามี	 หู�ามีเดินัที่างออกนัอกเส�นัที่าง	 หูรือไปในัท่ี่�

สาธารณะ	 เป็นัตั�นั	 รวมีถิ้ง	 ชาวตั�างชาติัท่ี่�มี่ความีจำาเป็นัตั�องเข�ามีารักษาในัไที่ย									

(ไมี�รวมีโรคโควิด)	เช�นั	การที่ำาศลัยกรรมี	แก�ปญัหูาการม่ีบตุัรยาก		เปน็ัตั�นั	เบื�องตั�นั

ใหู�เดินัที่างเข�ามีาเดือนัละ	200	คนั

	 การเปิดใหู�ตั�างชาตัิเดินัที่างเข�าไที่ยเริ�มีขยายไปส้�กลุ�มีท่ี่�มี่ศักยภูาพอื�นัๆ						

โดยกระที่รวงการตั�างประเที่ศได�จัดที่ำาแผู้นัการออกวซ่ึ่�า	สำาหูรับกลุ�มีบุคคลประเภูที่

ตั�างๆออกเป็นั	2	เฟสๆที่่�หูนั้�ง	เริ�มีตัั�งแตั�	29	กันัยายนั	2563	ประกอบด�วย	หน่�ง		การ

ออกว่ซึ่�าแบบ	Non-Immigrant	“O-A”	สำาหูรับชาวตั�างชาตัิอายุ	50	ปีข้�นัไป	เข�ามีา

พกัผู้�อนัอย�างเดย่วไมี�ประกอบอาชพ่		หูรือกลุ�มีเกษย่ณอายุ	สามีารถิอย้�ได�	1	ปี		โดย

ตั�องแสดงสำาเนัาบญัชเ่งนิัฝ้ากแบงกใ์นัประเที่ศไที่ยจำานัวนัไมี�ตัำ�ากว�า	800,000	บาที่

 สอง	ออกวซ่ึ่�าแบบ	Non-Immigrant	“o-x”	สามีารถิอย้�ได�	5	ป	ีสำาหูรับชาว

ตั�างชาตัิที่่�อายุ	50	ปีข้�นัไปเช�นักันั	แตั�ตั�องม่ีสัญชาตัิและถิือหูนัังสือเดินัที่างของ	14	

ประเที่ศ	อาที่ิ	 ญ่�ปุ่นั	 ออสเตัรเล่ย	 เดนัมีาร์ก	 ฟินัแลนัด์	 ฝ้รั�งเศส	 เยอรมีนั่	 อิตัาล่	

เนัเธอร์แลนัด์	 นัอร์เวย์	 สว่เดนั	 สวิตัเซึ่อร์แลนัด์	 สหูราชอาณาจักร	 แคนัาดา	

สหูรัฐอเมีริกา	 กลุ�มีน่ั�ตั�องแสดงสำาเนัาบัญช่เงินัฝ้ากแบงก์ในัไที่ยไมี�ตัำ�ากว�า																						

3	ล�านับาที่

	 โดยผู้้�ขอว่ซึ่�าที่ั�ง	 2	 กลุ�มีนัอกจากคุณสมีบัตัิด�านัการเงินัแล�ว	 ตั�องม่ี

คณุสมีบัตัอิื�นัประกอบด�วยเช�นั	ไมี�ม่ีประวติััที่่�เปน็ัภูยัตั�อความีมีั�นัคงที่ั�งตั�อไที่ย	และ

ประเที่ศที่่�บุคคลนัั�นัถิือสัญชาติัหูรือมี่ถิิ�นัพำานัักถิาวร	 	 ไมี�เป็นัโรคตั�องหู�ามีตัามีกฎ

กระที่รวงมีหูาดไที่ยฉบบัที่่�	14	ตั�องมีก่รมีธรรมีป์ระกนััสขุภูาพของไที่ยคุ�มีครองตัลอด

ระยะเวลาที่่�พำานัักในัไที่ย	 ซึ่้�งมี่จำานัวนัเงินัประกันัภัูยสำาหูรับรักษาพยาบาลกรณ่

ผู้้�ป่วยนัอก	ไมี�นั�อยกว�า	40,000	บาที่	และกรณ่ผู้้�ป่วยในัไมี�นั�อยกว�า	400,000	บาที่

โดยสามีารถิยื�นัขอว่ซึ่�าในัประเที่ศที่่�ตันัเองมี่ถิิ�นัพำานััก	
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*	เสมีือนัว่ซึ่�าใช�ค้�กับหูนัังสือเดินัที่าง	เข�าดินัแดนัของสมีาชิกเอเปกที่่�ร�วมีโครงการในัการติัดตั�อธุรกิจระยะสั�นัโดย

ไมี�ตั�องขอว่ซึ่�า

	 กลุ�มีท่ี่�	 3	 นัักธุรกิจตั�างชาตัิที่่�ถิือบัตัรเดินัที่างเอเปก	 (APEC	Business	

Travel	Card)*	สามีารถิพำานัักในัไที่ยได�	30-90	วันั	ไมี�สามีารถิตั�ออายุได�	โดยนัำาร�อง

บคุคลที่่�มีาจาก	8	ประเที่ศ	หูรือ	เขตัเศรษฐกจิที่่�มีอ่ตััราการตัดิเชื�อไวรสัโควดิ-19	ตัำ�า

คือ	นัิวซึ่่แลนัด์	ออสเตัรเล่ย	สิงคโปร์	มีาเลเซึ่่ย	เกาหูล่ใตั�	ญ่�ปุ่นั	และฮั่�องกง		โดยที่ั�ง

	3	กลุ�มีตั�องกักตััวในัสถิานักักกันัที่่�รัฐกำาหูนัด	14	วันั

	 ส�วนัมีาตัรการผู้�อนัคลายใหู�ชาวตั�างชาตัิเดินัที่างเข�าไที่ยเฟส2	 เริ�มีตัั�งแตั�

วันัที่่�	9	ตัุลาคมี	2563	มี่การออกว่ซึ่�าใหู�	4	กลุ�มี	ประกอบด�วย	หน่�ง	ผู้้�ถิือว่ซึ่�า	Non-	

Immigrant	 รหูัส	 B	 สำาหูรับผู้้�ท่ี่�เข�ามีาตัิดตั�อ	 หูรือประกอบธุรกิจ	 และที่ำางานัในั

ประเที่ศไที่ยที่่�เข�าเงื�อนัไขไมี�มี่ใบอนัุญาตัที่ำางานั	สอง	 ผู้้�ถิือว่ซึ่�า	Non-Immigrant	

รหูัส	Ex	 เป็นักลุ�มีผู้้�ปฏิบัตัิงานัด�านัช�างฝ้ีมีือ	 อย้�ได�	 90	 วันั	 	สาม	 ผู้้�ถิือว่ซึ่�า	Non-				

Immigrant	RS	เป็นักลุ�มีนัักวิจัย	ค�นัคว�าที่างวิที่ยาศาสตัร์	หูรือผู้้�ฝ้ึกสอนัในัสถิาบันั

การศ้กษา	กลุ�มีนั่�อย้�ได�	90	วันัเช�นักันั	และส่�	กลุ�มีผู้้�ถิือว่ซึ่�าประเภูที่ที่�องเที่่�ยวรหูัส	

TR	เป็นัผู้้�พำานัักในัประเที่ศไที่ยระยะสั�นัและยาว	ตั�องแสดงสำาเนัาบัญชเ่งินัฝ้ากไมี�

ตัำ�ากว�า	500,000	บาที่	กลุ�มีนั่�อย้�ได�	60	วันั

	 ที่ั�งนั่�รฐับาลเคาะใหู�กลุ�มีผู้้�ถิอืว่ซึ่�านักัที่�องเท่ี่�ยวพเิศษ(Spacial	Tourist	Visa)	

หูรือ	เอสที่่ว่	เริ�มีเดินัที่างเข�าไที่ยตัั�งแตั�เดือนัตัุลาคมี	2563	โดยมี่เงื�อนัไขว�าตั�องมีา

จากกลุ�มีประเที่ศ	ที่่�สถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	 	มี่ความีเส่�ยงตัำ�า	 ตั�อง

แสดงหูลักฐานัการชำาระค�าท่ี่�พัก		หูรือสำาเนัาโฉนัดกรรมีสิที่ธิ�หู�องชุดของตัวัเองหูรือ

คนัในัครอบครัว	หูลักฐานักรมีธรรมี์ประกันัสุขภูาพ	วซ่ึ่�าใช�ได�ครั�งเดย่วอย้�ได�	90	วันั

ตั�อได�	2	ครั�ง	ๆ	ละ	90	วันัรวมี	270	วันั
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	 ในัช�วงปลายปีกระที่รวงการตั�างประเที่ศ	ประกาศผู้�อนัคลายเพิ�มีเติัมีใหู�

ชาวตั�างชาตัิท่ี่�เดินัที่างเข�ามีาที่�องเท่ี่�ยวเพิ�มีเป็นั	 56	ประเที่ศรวมีรัสเซึ่่ย	 เนืั�องจาก		

ข�อกำาหูนัดเดิมีระบุว�าตั�องเป็นัประเที่ศท่ี่�มี่ความีเส่�ยงด�านัการระบาดของไวรัส										

โควิด-19	 ระดับปานักลางถ้ิงตัำ�า	 แตั�สถิานัการณ์ระบาดม่ีการเปล่�ยนัแปลงตัลอด

เวลา	 จ้งกำาหูนัดใหู�ชาวตั�างชาตัิทีุ่กประเที่ศเดินัที่างเข�าไที่ยได�	 แตั�ตั�องกักตััวตัามี

มีาตัรการของรัฐ	และขยายเวลาพำานัักในัประเที่ศไที่ยจาก	30	วันัเป็นั	45	วันั	รวมี

กักตััว	14	วันั	โดย	นัายจาติุรันติ์ ไชื่ยะคำา	รองอธิบด่กรมีการกงสุล	กระที่รวงการ

ตั�างประเที่ศ	ใหู�ข�อมี้ลว�า	ถิ้งวันัที่่�	6	ธันัวาคมี	2563	กระที่รวงการตั�างประเที่ศ	ออก

เอกสารอนัุญาตัใหู�เดินัที่างเข�าประเที่ศ(ซึ่่โออ่)	แก�ชาวตั�างชาตัิแล�ว	6,700	ราย

 สถานกักติัว

	 ส�วนัมีาตัรการกักตัวั	เดมิีเปน็ักลไกที่่�รัฐบาลออกแบบข้�นัมีาเพื�อรองรับคนั

ไที่ยกลับบ�านั	 โดยใหู�ทีุ่กคนัที่่�เดินัที่างเข�ามีาในัประเที่ศตั�องกักตััวเฝ้้าด้อาการ										

14	วันั	ในัสถิานักักกันัของรัฐ	(State	Quarantine)	ซึ่้�งอย้�ในัความีดแ้ลของกระที่รวง

กลาโหูมี		ตั�อมีาเมีื�อคนัตั�างชาตัเิดินัที่างเข�าประเที่ศไที่ยมีากข้�นัและบางกลุ�มีพร�อมี

ด้แลค�าใช�จ�ายเอง	จ้งเกิดสถิานักักกันัที่างเลือก	 (Alternative	State	Quarantine)	

โดยใช�โรงแรมีในัเขตักรุงเที่พมีหูานัคร	สมีุที่รปราการ	ฯลฯ	(ระยะแรกที่่�เปิดนั�านัฟ้า

เครื�องบินัใช�สนัามีบินัสุวรรณภู้มีิภูาคเป็นัหูลัก)	 นัอกจากน่ั�ในัส�วนัภู้มิีภูาค	 เช�นั

จังหูวัดชายแดนัมี่สถิานักักกันัในัพื�นัที่่�	(Local	Quarantine)

												มีาตัรการกักตััวได�รับการพัฒนัาเพิ�มีเตัิมีเพื�อรองรับกับสถิานัการณ์ใหูมี�ๆ	

เช�นัสถิานักกักนััสำาหูรบัผู้้�ปว่ย	(Alternative Hospital Quarantine)	เพื�อรองรบักลุ�มี

ผู้้�ป่วย	(ยกเว�นัโรคโควิด)	ที่่�เดินัที่างเข�าไที่ย	สถิานักักกันัที่างเลือกในัที่�องถิิ�นั	(Alter-

native Local State Quarantine) เพื�อรองรับนัักที่�องเที่่�ยวในัเมืีองที่�องเที่่�ยวหูลัก	

เช�นัที่่�	 เชย่งใหูมี�	เกาะภู้เก็ตั	เกาะสมีุย	การกักตััวแบบบำาบัดและฟ้�นัฟ ้ (Wellness 
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Quarantine)		ซ้ึ่�ง	ศบค.อนัมุีติััใหู�ดำาเนันิัการ	(21	ตั.ค.		63)	ในัรป้แบบ	Medical	Spa	

/Wellness	Resort/Spa	Resort	ร้ปแบบ	แพ็กเกจ	7-10	วันั	(ตั�องกักตััวครบ	14	วันั)	

เนั�นัโปรแกรมีสุขภูาพ	ฟิตัเนัส	ความีสวยความีงามี	 (มี่สถิานับริการ	 40	แหู�งร�วมี

โครงการ)	 และ	 Long	 Term	 Care	 สำาหูรับผู้้�ส้งอายุ	 แพ็กเกจ	 1	 เดือนั	 เนั�นั

กายภูาพบำาบัดที่ำาสมีาธิ	(มี่สถิานับริการ	20	แหู�งรวมีโครงการ)

	 นัพ.ธเรศ	กรัษนััยรวิวงค์	อธิบด่กรมี	สนัับสนัุนับริการสุขภูาพ	หูนั�วยงานัที่่�

รับผู้ิดชอบด�านัสถิานักักกันั	บอกว�าแนัวคิดสถิานักักกันัเฝ้้าด้อาการผู้้�เดินัที่างมีา

จากตั�างประเที่ศ		เริ�มีจากเราพบว�าคนัเดินัที่างมีาจากตั�างประเที่ศจำานัวนัมีากปว่ย

บางลำามีค่นัป่วยนัั�งรถิเขน็ั	20-30		คนัจากนัั�นัตั�องไปส�งท่ี่�สถิานักักกนััที่างเลอืก	แล�ว

ตั�องส�งตั�อไปโรงพยาบาล			ส�วนัที่างโรงพยาบาลหูลายแหู�งก็บอกว�าคนัไข�ของเขา

ที่่�อย้�ประเที่ศรอบๆบ�านัเราถ้ิงเวลาตั�องมีาตัรวจรับยาเป็นัประจำา	 กรมีฯจ้งนัำาสอง

เรื�องมีาผู้นัวกเป็นั	สถิานักักกันัที่างเลือก

 “สถิานัพยาบาลท่ี่�เข�าร�วมีใหู�บริการสถิานักักกนััสำาหูรับผู้้�ป่วยมีท่ี่ั�งหูมีด	154	

แหู�ง		ได�แก�	สถิานัพยาบาลที่่�รับผู้้�ป่วยค�างคืนั	118	แหู�ง	และ	สถิานัพยาบาลที่่�ไมี�

รบัผู้้�ปว่ยไว�ค�างคืนัอก่	36	แหู�ง”	นัพ.ธเรศ	กล�าวตัอนัหูนั้�ง	(ณ	วันัท่ี่�	28	ก.ย.	63)	ส�วนั

จำานัวนัผู้้�ป่วยจากตั�างประเที่ศท่ี่�ยื�นัขอเอกสารเพื�อเดินัที่างเข�าไที่ยตัามีโปรแกรมี	

กกัตัวัสำาหูรบัผู้้�ปว่ย	ม่ีที่ั�งสิ�นั	2,964	ราย	แยกเปน็ัผู้้�ปว่ย	1,896	ราย	ผู้้�ตัดิตัามี	1,068	

ราย	(22	ก.ย.	63)	ที่ั�งนั่�กลุ�มีนัักที่�องเที่่�ยวตั�างชาตัิท่ี่�เดินัที่างเข�าไที่ยตัามีโปรแกรมี	

กักตััวในัสถิานัพยาบาล	มีากกว�า	60	%	มีาจากกลุ�มีประเที่ศอาเซึ่่ยนั

	 นัพ.ธเรศ	กล�าวถ้ิงความีสำาคัญของมีาตัรการกักตััวว�า	 “ตัอนันั่�เราเห็ูนัว�า

ภูายในัประเที่ศเราไมี�มีค่นัปว่ยโควดิรายใหูมี�แล�ว	ฉะนัั�นัด�านัการควบคุมี	อมิีพอร์ตั

เคส(ผู้้�ติัดเชื�อนัำาเข�า)ม่ีความีสำาคัญ	การกักตััวเป็นัการคัดกรองคนัเข�าประเที่ศเมีื�อ

อย้�ในัสถิานักักตััวแล�วมีั�นัใจได�เกือบ	100	%	ว�าเมีื�อออกไปอย้�ในัระบบปกตัิเขาจะ

เป็นัคนัปลอดจากโควิด”	(สัมีภูาษณ์	28	ก.ย.63)
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	 แมี�กลไกเปิดประเที่ศเริ�มีที่ำางานั	แตั�การที่�องเท่ี่�ยวแหู�งประเที่ศไที่ย	คาด

ว�าปี	2563	จะมีนั่ักที่�องเที่่�ยวเดินัที่างเข�าไที่ยประมีาณ	6.7	ล�านัคนั	(ตั�นัปี	6.69	ล�านั

คนั)	เที่่ยบกับปีก�อนัหูนั�าที่่�มี่เกือบ	40	ล�านัคนั

 เหติุเกิดท่�แม�สอด

	 ในัช�วงรอยตั�อระหูว�าง	ลอ็กดาวนัก์บัวาระเปดิประเที่ศ		มีเ่หูตักุารณท่์ี่�ที่ำาใหู�

“วารัะเป่ิดป่รัะเทศ”	สะดุดเป็นัช�วงๆ		จากสถิานัการณ์ระบาด	4	ระลอก	คือ	กรณ่	

แมี�สอด	เกาะสมุีย	ที่�าข่�เหูล็ก	และตัลาดกลางกุ�ง

														กรณแ่รก	อำาเภูอแมี�สอด	จังหูวัดตัาก	ที่่�ชายแดนัตัิดกับจังหูวัดเมี่ยวด่ของ

เมี่ยนัมีา	มี่แมี�นัำ�าเมีย	 เป็นัเขตักั�นั	 ในัช�วงเวลานัั�นัสถิานัการณ์ชายแดนัด�านัตัะวันั

ตักถ้ิกจบัจ�องเปน็ัพิเศษ		เนัื�องจากสถิานัการณ์ระบาดของ	ไวรสัโควิด-19	ในัประเที่ศ

เพื�อนับ�านัที่ว่ความีรุนัแรง	 โดยเฉพาะรัฐยะไข�ที่่�ม่ีพรมีแดนัติัดกับอินัเด่ย	หูน้ั�งในั

ประเที่ศที่่�สถิานัการณ์ระบาดรุนัแรงอันัดับ	2	ของโลกม่ียอดผู้้�ตัิดเชื�อกว�า	4.2	ล�านั

ราย	ที่างกระที่รวงมีหูาดไที่ย	มี่คำาสั�งใหู�	10	จังหูวัดที่่�ชายแดนัตัิดเมี่ยนัมีาเข�มีงวด

การเดินัที่างเข�าออกของประชาชนัจากฝ้ั�งเพื�อนับ�านั	และสาธารณสุขจังหูวัดตัาก

หูนั�วยงานัด�านัความีมีั�นัคง	 และฝ้่ายปกครอง	 เนั�นัมีาตัรการเชิงรุกตัั�งแตั�วันัที่่�	 8	

ตัุลาคมี	2563

	 ตั�อมีาวนััที่่�	9	ตัลุาคมี	ด�านัคัดกรองท่ี่�แมี�สอดตัรวจพบพนัักงานัขับรถิบรรที่กุ

ชาวเม่ียนัมีา	2	คนั	 ติัดเชื�อแตั�ไมี�ม่ีอาการ	ก�อนัขยายผู้ลไปตัรวจกลุ�มีเส่�ยงบริเวณ

อำาเภูอแมี�สอดพบพนัักงานัขับรถิบรรทีุ่กตัิดเชื�อเพิ�มีอ่ก	1	คนั	รวมีเป็นั	3	คนั	จาก

นัั�นั	วนััที่่�	11	ตัลุาคมี	เริ�มีตัรวจคัดกรองในัชมุีชนั	หูมี้�บ�านัถิงุที่อง	บรเิวณแนัวชายแดนั

	2	แหู�ง	รวมี	1,007	ราย	พบ	2	สามี่ชาวเมี่ยนัมีาตัิดเชื�อ	ก�อนัตัรวจพบสมีาชิกในั

ครอบครัวอ่ก	5	คนัตัิดเชื�อเช�นักันั
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	 การตัรวจเชิงรุกหูลังตัรวจพบ	2	สามี่ภูริยาชาวเมี่ยนัมีาตัิดเชื�อแบ�งเป็นั	3	

ส�วนั	คอื	ส�วนัแรก	ตัรวจเชงิรกุในัชุมีชนัที่่�พบผู้้�ตัดิเชื�อ	4,000	คนั	ส�วนัที่่�สอง	ในัอำาเภูอ

แมี�สอด	โดยนัำารถิตัรวจโรคติัดเชื�อชว่นิัรภัูยพระราชที่านัไป	ตัั�งจดุตัรวจในัหู�างสรรพ

สนิัค�า	โมีเดริน์ัเที่รด		และ	ส�วนัที่่�สามี	4	อำาเภูอชายแดนั	(อุ�มีผู้าง	พบพระ	แมี�ระมีาด

และที่�าสองยาง)	โดยตัั�งเป้ากลุ�มีตัำารวจตัระเวนัชายแดนั	รวมีแล�วมีากกว�า	10,000	

คนั	และมี่การประกาศยกเลิกมีาตัรการล็อกดาวนั์ในัวันัที่่�	26	ตัุลาคมี	2563	กรณ่	

“พบผู้้�ตัิดเชื�อ”	ที่่�อำาเภูอแมี�สอด	ได�เพิ�มีความีกังวลตั�อวาระเปิดประเที่ศ	เพราะผู้้�ตัิด

เชื�อระลอกนั่�	 เป็นัการนัำาเข�าผู้�านัชายแดนั	ซึ่้�งมี่ที่ั�งมีาเป็นัหูม้ี�คณะโดยรถิยนัตั์	 เรือ	

หูรือลักลอบผู้�านัเข�ามีาที่างช�องที่างธรรมีชาตัิ	ด�วยการเดินัหูรือว�ายนัำ�า

 เป่รั่ยบเท่ยบ สมุย กับ ภ้เก็ติ

	 ในัช�วงเวลาที่่�คาบเก่�ยวกันันัั�นั	 เกิดกรณ่นัักที่�องเที่่�ยวหูญิงชาวฝ้รั�งเศส							

วัย	57	ป	ีถิก้ตัรวจพบว�าตัดิเชื�อไวรสัโควดิ-19	ที่่�เกาะสมียุ	แหูล�งที่�องเที่่�ยวชื�อดังของ

ไที่ย		นักัที่�องเที่่�ยวรายดังกล�าวเดินัที่างมีาจากฝ้รั�งเศสพร�อมีสาม่ีและบุตัรชาย	เมีื�อ

วันัที่่�	30	กันัยายนั	2563	ผู้�านัการกักตััวในัสถิานักักกันัที่างเลือก	มี่การตัรวจหูาเชื�อ

โควิด	2	ครั�ง	ไมี�พบการตัิดเชื�อ	วันัที่่�	15	ตุัลาคมี	เดินัที่างไปเกาะสมีุย	สองวันัตั�อมีา

เริ�มีมี่ไข�	 ไอ	มี่เสมีหูะ	ปวดกล�ามีเนัื�อ	และเข�าไปซึ่ื�อของในั	บิ�กซึ่่	และ	ร�านัเซึ่เว�นัฯ	

ใกล�ที่่�พกั	วนััที่่�	20	ตัุลาคมี	เข�าตัรวจที่่�โรงพยาบาลเอกชนัแหู�งหูนั้�ง	วันัที่่�	21	ตัุลาคมี

ออกจากโรงพยาบาลผู้ลการตัรวจพบตัิดเชื�อ	 วันัที่่�	 22	ตัุลาคมี	ตัรวจซึ่ำ�าผู้ลติัดเชื�อ

เหูมีอืนัเดมิี	เข�ารกัษาตัวัในัโรงพยาบาลเกาะสมียุ	วนััที่่�	23	ตัลุาคมีสื�อรายงานั	“พบ

นักท�องเท่�ยวฝ่รัั�งเศสติิดโควิด 1 รัายท่�เกาะสมุย”

	 การสอบสวนัโรคของกระที่รวงสาธารณสขุคาดว�า	นักัที่�องเท่ี่�ยวชาวฝ้รั�งเศส

รายดังกล�าวตัิดเชื�อท่ี่�ตักค�างในัระบบระบายอากาศในัสถิานักักกันั	 ส�วนัผู้้�สัมีผู้ัส					

ผู้้�ป่วยพบ	ม่ีผู้้�สัมีผู้ัสเส่�ยงส้ง	47	คนั	และ	เส่�ยงตัำ�า	80	คนั		รวมี	127	คนั	ผู้ลการตัรวจ
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ที่ั�งหูมีดไมี�ตัิดเชื�อ	นัักที่�องเที่่�ยวฝ้รั�งเศสรักษาหูายและออกจากโรงพยาบาลในัวันัที่่�

	5	พฤศจิกายนั	ไปกักตััวตั�อที่่�บ�านัอ่ก	30	วันั	นพ.ว่รัะศักดิ� หลิ�อทองคำา	ผู้้�อำานัวย

การโรงพยาบาลเกาะสมีุย	กล�าวว�า	“พอร้�ตััวเราไปตัามี	มี่ร�านัอาหูารร�านัเด่ยว		เรา

ปิดร�านัอาหูาร	ที่ั�งเจ�าของ	พนัักงานัเราเอามีาอย้�ในั	โลคัลควอรันัที่่นั	(สถิานักักกันั

ในัที่�องถิิ�นั)	แยกมีาอย้�โดยเฉพาะ”

	 นัพ.ว่ระศักดิ�	 ซึ่้�งเคยดำารงตัำาแหูนั�งผู้้�อำานัวยการ	 โรงพยาบาลวชิระภู้เก็ตั	

ก�อนัย�ายมีาดำารงตัำาแหูนั�ง	ผู้้�อำานัวยการโรงพยาบาลเกาะสมียุ	ใหู�มีมุีมีองเชงิเปรย่บ

เท่ี่ยบระหูว�างกรณ่นัักที่�องเที่่�ยวฝ้รั�งเศสที่่�เกาะสมุีย	 กับกรณ่การระบาดในัสถิานั

บันัเที่ิงซึ่อยบางลาป่าตัองเกาะภู้เก็ตั	 ในัช�วงเดือนัเมีษายนั	2563	ที่่�มี่ผู้้�ป่วยยืนัยันั

มีากกว�า	182	ราย	ส�วนัใหูญ�เชื�อมีโยงกับสถิานับันัเที่ิงในัซึ่อยบางลา	ว�า

	 “ที่่�เหูมีือนัหูรือตั�างระหูว�างกรณ่ท่ี่�เกาะสมีุยกับภู้เก็ตั	ที่่�สมีุยเราคุมีเคสได�

เรว็		นักัที่�องเที่่�ยวไปร�านัอาหูารแบบโอเพ�นัแอร์ไมี�ติัดแอร์	การปนัเป้�อนัเชื�อมีโ่อกาส

นั�อยมีาก	เราสอบสวนัโรคมีา	47	คนั	(กลุ�มีเส่�ยงส้ง)ไมี�มี่ใครตัิดเชื�อเลย	ตั�างจากที่่�

ภู้เก็ตั	(นัักที่�องเที่่�ยว)	ไปเที่่�ยวในับาร์	ที่ั�งผู้้�จัดการ	เด็กเสิร์ฟตัิดหูมีด	นัักที่�องเที่่�ยวที่่�

อย้�ในับาร์ก็ตัิดด�วย	พอกลุ�มีนั่�ออกมีาข�างนัอก	 ไมี�ได�เที่่�ยวบาร์เด่ยว	 ไปบาร์อื�นัตั�อ	

คืนันัั�นันัักที่�องเท่ี่�ยวกระจายเชื�อไปยังบาร์ข�างเค่ยง	การกระจายเชื�ออย้�ในัซึ่อยบาง

ลาเยอะ	ขณะที่่�(นัักที่�องเที่่�ยวฝ้รั�งเศสที่่�เกาะสมีุย)	พอร้�ตััวปุ�บเราไปตัามีก็มี่แตั�ร�านั

อาหูารร�านัเด่ยว”

	 ณ	 เดือนัพฤศจิกายนั	 2563	 เกาะสมีุย	 ม่ีโรงแรมีที่่�เข�าร�วมีในัโครงการ			

สถิานักกักนััที่างเลอืกในัที่�องถิิ�นั	8	แหู�งรวมี	226	หู�อง	และอย้�ในับญัชท่ี่่�จะที่ำาสัญญา

กับโรงแรมีอ่กหูลายสิบแหู�ง	 นัพ.ว่ระศักดิ�กล�าวถ้ิงเกณฑ์ในัการพิจารณาเลือก

โรงแรมีเข�าโครงการดังกล�าวว�า		โรงแรมีตั�องไมี�ติัดหูาด	ช�วงกักตัวันักัที่�องเที่่�ยวหู�ามี

ออกจากโรงแรมีเพื�อปอ้งกันัการปนัเป้�อนั	กรณ่นักัที่�องเที่่�ยวชาวฝ้รั�งเศส	(ที่่�สามีารถิ

ควบคุมีสถิานัการณ์ได�เร็ว)	 ที่ำาใหู�ชุมีชนัมีั�นัใจว�า	 ระบบสาธารณสุขสามีารถิด้แล		
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ไมี�ใหู�เชื�อรั�วไปส้�ชุมีชนัได�	 นัพ.ว่ระศักดิ�บอกว�าเขาสนัับสนุันัแนัวคิดสมีดุลระหูว�าง

สาธารณสุขและเศรษฐกิจ	 โดยยกตััวอย�างโรงแรมีในัเกาะสมุียเป็นัการลงทุี่นัเพื�อ

รับนัักที่�องเที่่�ยวตั�างชาติั	นัักที่�องเที่่�ยวตั�างชาติัท่ี่�หูายไปย�อมีกระที่บกับการลงทุี่นั	

หูากไมี�เปิดรับนัักที่�องเที่่�ยว	ย�อมีมี่ผู้ลกระที่บกับการลงทีุ่นัเหูล�านัั�นั

 

 ข�าวจากท�าข่�เหลิ็ก

	 หูลังสถิานัการณ์เกาะสมุียคืนัส้�ภูาวะปกติั	 วันัที่่�	 28	พฤศจิกายนั	ศบค.

รายงานัสถิานัการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	ประจำาวันัว�าพบผู้้�ป่วยใหูมี�	5	ราย

ที่ั�งหูมีดเดินัที่างมีาจากตั�างประเที่ศ	หูนั้�งในันัั�นัมีาจากจังหูวัดที่�าข่�เหูล็ก	 เมี่ยนัมีา

ตัิดอำาเภูอแมี�สายจังหูวัดเช่ยงราย	ลักลอบเข�าไที่ยผู้�านัช�องที่างธรรมีชาตัิ	เป็นัสาว

ไที่ยวัย	29	ปี	เธอนัับเป็นัผู้้�ป่วยรายที่่�	9	ที่่�พบในัประเที่ศ	(ณ	วันัที่่�	28	พ.ย.	63)	ในั

รอบ	2	เดือนั	จากการสอบสวนัโรคพบว�า	หูญิงรายดังกล�าว	ที่ำางานัในัสถิานับันัเที่ิง

ครบวงจร	 “1G1”	ที่่�ที่�าข่�เหูล็กฝ้ั�งเมี่ยนัมีา	ก�อนัลักลอบผู้�านัเส�นัที่างธรรมีชาตัิกลับ

ไที่ย		หูลงัเกดิการระบาดในัจงัหูวดัที่�าข่�เหูลก็	และไมี�ใช�เธอคนัเดย่วท่ี่�ใช�เส�นัที่างดงั

กล�าวกลับบ�านั

	 ข�อมี้ลจากกระที่รวงสาธารณสุข		ระบุว�ากรณ่ระบาดจากที่�าข่�เหูล็กมี่ผู้้�ตัิด

เชื�อ	67	ราย	(ณ	16		ธ.ค.	63)	โดย	48	ราย	พบในัสถิานักักกันัในัพื�นัที่่�	จำานัวนั	2	ราย

เป็นัการตัิดเชื�อในัประเที่ศ	และ	มี่	17	ราย	ลักลอบเข�าเมีืองผู้�านัเส�นัที่างธรรมีชาตัิ

ก�อนัเชื�อกระจายไป		7	จังหูวัด	คือ	เชย่งราย	เชย่งใหูมี�	กรงุเที่พฯ	พะเยา	พิจติัร	ราชบุร่

และสิงหู์บุร่	กรณ่ผู้้�ตัิดเชื�อลักลอบนัำาเข�าจากจังหูวัดที่�าข่�เหูล็ก	สร�างความีกังวลใหู�

กับสังคมีว�าสถิานัการณ์ระบาดในัประเที่ศจะลุกลามี	 เนืั�องจากเวลานัั�นัเกิดกรณ่	

พยาบาลท่ี่�ที่ำางานัในัสถิานักักกันัที่างเลือกในักรุงเที่พฯ	ที่ยอยติัดเชื�อเป็นักลุ�มีเป็นั

ก�อนัรวมีกนััถิง้	7	คนั	การพบผู้้�ตัดิเชื�อในัประเที่ศเพิ�มีข้�นัตั�อเนัื�องจากกรณท่ี่�าข่�เหูลก็

และกลุ�มีพยาบาล	 สร�างความีตัระหูนักใหู�กับสังคมี	 คล�ายกับกรณ่สนัามีมีวย				
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ลมุีพนิั	่และผู้บัย�านัที่องหูล�อในัเดอืนัมีน่ัาคมี	2563	ก�อนัที่่�กระที่รวงสาธารณสขุออก

มีายืนัยันัความีปลอดภัูยว�า	7	จังหูวัดที่่�เชื�อมีโยงจากกรณ่ที่�าข่�เหูล็ก	“ไป่เท่�ยวได้” 

หูลังไมี�พบผู้้�ตัิดเชื�อในักลุ�มีจังหูวัดดังกล�าวตั�อเนัื�องเป็นัเวลา	10	วันั

 เหติุเกิดท่�ติลิาดกลิางกุง้

	 หูากการระบาดที่่�สั�นัสะเที่อืนัสดุ	นับัแตั�ประเที่ศไที่ยเผู้ชญิกบัสถิานัการณ์

ระบาดของไวรัสโควิด-19	 คือ	กรณ่ระบาดที่่�ตัลาดกลางกุ�ง	 จังหูวัดสมีุที่รสาคร	 ท่ี่�

เปล่�ยนัสถิานัการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19	 ในัไที่ยอย�างสิ�นัเชิง	 การระบาดครั�งนัั�นั			

เริ�มีตั�นัจากการตัรวจพบคุณป้า	เจ�าของแพกุ�ง	วัย	67	ปี	ในัตัลาดกลางกุ�ง	ตัิดเชื�อ

ไวรัสโควิด-19		ในัวันัที่่�	17	ธันัวาคมี	2563	ก�อนัตัรวจพบสมีาชิกในัครอบครัว	และ

คนัรอบตัวั	ตัดิเชื�อร�วมีด�วยรวมีเปน็ั	13	คนั		จากนัั�นัการระบาดลกุลามีขยายวงกว�าง

ออกไปกลายเป็นัซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์ใหูญ�	 เมีื�อกระที่รวงสาธารณสุข	ตัรวจเชิงรุก		

กลุ�มีแรงงานัตั�างด�าว	ที่่�ที่ำางานัในัตัลาดกลางกุ�ง	และพักในัหูอพกัศร่เมีือง	ซึ่้�งตัั�งอย้�

บริเวณข�างเค่ยงตัลาดดังกล�าว	ในัวันัที่่�	19	ธันัวาคมี	2563	จำานัวนั	1,192	คนั	พบ

ผู้้�ตัิดเชื�อถ้ิง	 548	คนั	หูรือ	 43	%	 เป็นัสถิิติัส้งสุดใหูมี�	 และยิ�งตัรวจเชิงรุกในักลุ�มี

แรงงานัตั�างด�าว	จำานัวนัผู้้�ตัดิเชื�อเพิ�มีข้�นัๆที่ั�งของแรงงานัตั�างด�าวและกลุ�มีผู้้�สมัีผู้สั

	 ศบค.เร่ยกกรณ่ระบาดท่ี่�ตัลาดกลางกุ�ง	 จังหูวัดสมีุที่รสาคร	 ว�าเป็นั การั

รัะบาดใหม� ไมี�ใช�การระบาดระลอกสอง	เนัื�องจาก	2	เหูตัุการณ์ไมี�ได�เชื�อมีโยงกับ

กรณ่ระบาดครั�งแรกในัช�วงตั�นัปี	(2563)		พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกรัฐมีนัตัร่

และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	แถิลงการณ์ผู้�านัโที่รที่ัศนั์รวมีการเฉพาะกิจฯ	ตัอนัเย็นั

ของวันัที่่�	 22	ธันัวาคมี	2563	 โดยกล�าวถิ้งสถิานัการณ์ระบาดในัเดือนัธันัวาคมีว�า	

เลวร�ายสุดนัับแตั�ม่ีการระบาดเกิดข้�นั	 นัายกฯระบุด�วยว�าสถิานัการณ์ดังกล�าว									

ส�งผู้ลกระที่บ	3	ด�านัคือ	หน่�ง เศรษฐกิจจะฟ้�นัตััวช�ากว�าที่่�คาดการณ์ไว�	สอง	ยังคง

ระมีัดระวังการผู้�อนัคลายใหู�คนัตั�างชาตัิเดินัที่างเข�าประเที่ศตั�อไปอ่ก	 และ
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สาม ประชาชนัตั�องยกการ์ดใหู�ส้งข้�นัเพื�อรับมืีอกับสถิานัการณ์ระบาดท่ี่�เลวร�าย

	 สถิานัการณ์ระบาดที่ว่ความีรุนัแรงยิ�งข้�นั	เมีื�อเกิดกรณ่ซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์

จากบ�อนัพนันััในัจังหูวดัระยอง	ชลบรุ	่จันัที่บรุ	่ตัราด	กรงุเที่พฯ	เข�าร�วมีขยายอำานัาจ

การระบาดด�วย	 จำานัวนัผู้้�ป่วยเพิ�มีข้�นัในัอัตัราที่ว่ค้ณ	 ยอดผู้้�ป่วยสะสมีเพิ�มีจาก	

3,989	คนัในัวนััท่ี่�	17		ธนััวาคมี		2563	ที่่�การระบาดตัลาดกลางกุ�ง	จงัหูวดัสมีทุี่รสาคร

ถ้ิกรายงานั	เป็นั	10,053	คนั	(วนััแรกที่่�ผู้้�ป่วยสะสมีที่ะลุหูลักหูมีื�นัคนั-ผู้้�เขย่นั)	ณ	วนัั

ที่่�	9	มีกราคมี	2564	หูรือเพิ�มีข้�นั	6,064	คนัในัช�วงเวลาเพ่ยง	24	วันั	มี่ผู้้�เส่ยช่วิตัเพิ�มี

อ่ก	7	คนัรวมีเป็นั	67	คนั		และการระบาดกระจายไป	58	จังหูวัด

	 การระบาดใหูมี�ที่่�อุบัตัิข้�นั	 หูลังประเที่ศไที่ยผู้�านัช�วงเวลาไมี�พบผู้้�ติัดเชื�อ					

ในัประเที่ศมีากว�า	3	เดอืนั	ที่�าที่าย	วาระเปิดประเที่ศ	ภูายใตั�หูลักการสมีดุลระหูว�าง

สาธารณสุขกับเศรษฐกิจเป็นัอย�างยิ�ง	.
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'**+, 8
1 7N “12<OK2/!123”

	 1		ธนััวาคมี		2563	คอืวนััครบรอบ	1	ปวิีกฤตัโิควดิ	หูากนับัตัั�งแตั�มีร่ายงานั

พบผู้้�ป่วยปอดอักเสบที่่�เมืีองอ้�ฮั่ั�นัเมีื�อวันัท่ี่�	 1	 ธันัวาคมี	2562	ก�อนัท่ี่�ผู้ลตัรวจสอบ

ภูายหูลังพบว�า	 อาการดังกล�าวมี่ท่ี่�มีาจากไวรัสโคโรนัาสายพันัธ์ุใหูมี�	 ที่่�มี่ชื�อเป็นั

ที่างการว�า	SARS-CoV-2	 และเร่ยกโรคที่่�เกิดจากเจ�าไวรัสโคโรนัาสายพันัธ์ุใหูมี�	

2019	 น่ั�ว�า โรัคโควิด-19	 การระบาดใหูญ�จากไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ลุกลามีไปทัี่�วโลก

ถิอืว�ารนุัแรงสดุในัรอบศตัวรรษน่ั�	เที่ย่บเคย่งได�กบั	การระบาดของไข�หูวดัใหูญ�สเปนั

(Spanish flu)	 ระหูว�างปี	 2461-2463	 (ค.ศ.1918-1920)	 การระบาดในัครั�งนัั�นั							

คร�าช่วิตัพลเมีืองโลกไปมีากกว�า	20-40	ล�านัคนั

	 ในัวาระครบหูนั้�งปีของ	 “โรคโควิด-19”	 จำานัวนัผู้้�ติัดเชื�อทัี่�วโลกส้งถ้ิง	

63,641,374	คนั	เส่ยช่วิตั	1,474,984	คนั	ระบาดไปที่ั�วโลกรวมี	218	ประเที่ศ	กับ		

2	เขตับริหูารพิเศษ	หูากมีองย�อนักลับไป	ณ	จุดที่่�การระบาดเริ�มีตั�นันัับหูนั้�งที่่�เมีือง

อ้�ฮั่ั�นั	จำานัวนัผู้้�ป่วย	ยอดผู้้�เส่ยช่วิตั	ถิือว�าเพิ�มีข้�นัในัอัตัราก�าวกระโดด	และที่่�สำาคัญ	

สถิานัการณ์ระบาดยังอย้�ในัช�วงขาข้�นั	 แพที่ย์ผู้้�เช่�ยวชาญประเมีินัสถิานัการณ์

ระบาดในัช�วงปลายป	ี(2563)	ว�าภูายในั	2-3	วนััมีผู่้้�ติัดเชื�อที่ั�วโลกเพิ�มีข้�นั	1	ล�านัคนั

ส�งผู้ลใหู�การพยากรณ์การระบาดเปล่�ยนัไป	จากเดิมีที่่�คาดกันัว�า	 ผู้้�ตัิดเชื�อทัี่�วโลก	
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จะแตัะหูลัก	50	ล�านัคนัตัอนัสิ�นัปี	แตั�ที่ว�า	...	ยอดผู้้�ตัิดเชื�อที่ั�วโลกที่ะลุ	50	ล�านัคนั

ตัั�งแตั�วันัที่่�	8	พฤศจิกายนั	2563

 บที่ท่ี่�	3	โควดิ-19	กบัความีมีั�งคั�งในัโลกแหู�งที่นุั	เราได�พ้ดถ้ิงวกิฤตัโิควดิว�า

เป็นัวิกฤติัค้�ขนัานัระหูว�างวิกฤติัด�านัสาธารณสุขกับวิกฤติัเศรษฐกิจ	 ในัส�วนัวิกฤติั

สาธารณสุข	ประเที่ศไที่ยสามีารถิควบคุมีสถิานัการณ์ระบาดรอบแรกที่่�ที่ว่ความี

รุนัแรงในัช�วงเดือนั	มี่นัาคมี-พฤษภูาคมี	2563	ใหู�อย้�ในัวงจำากัด	ไมี�ลุกลามีจนัเกิด

วิกฤติัสาธารณสุข			สำาหูรับวาระ1	ปีวกิฤติัโควิดของประเที่ศไที่ย		ณ		วันัท่ี่�	1	ธันัวาคมี

	2563		เมีอืงไที่ยของเรา	มีผู่้้�ตัดิเชื�อ	4,008	ราย	(ตัดิเชื�อในัประเที่ศ	2,454	ราย)	หูาย

ป่วย	3,811	ราย	รักษาในัโรงพยาบาล	137	ราย	และเส่ยช่วิตั	60	ราย

	 ความีสำาเร็จในัการจัดการกับสถิานัการณ์ระบาดไวรัสของไที่ยถ้ิกโจษจันั

ในัหูลายแง�หูลายมีมุี	อาที่	ิไที่ยเปน็ั	1	ในั	7	ประเที่ศที่่�องคก์ารอนัามียัโลกชื�นัชมี	การ

ควบคุมีสถิานัการณ์การระบาด	หูรอื	สภูาผู้้�เช่�ยวชาญสหูวิชาชพ่ในัระดบันัานัาชาตัิ

จัดใหู�ไที่ยเป็นัประเที่ศที่่�ฟ้�นัตััวจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	ดท่ี่่�สุดอันัดับหูนั้�ง

จาก	184	ประเที่ศที่ั�วโลก	ฯลฯ	กล�าวได�ว�าเบื�องหูลังคำาชมีมีาจากผู้ลสำาเร็จที่่�เริ�มีตั�นั

จากรฐับาลวางแนัวที่าง	โดยย้ดหูลกัวชิื่าการันำาการัเม่อง	หูรอื	แพทยน์ำาการัเม่อง

ในัการจัดการกับสถิานัการณ์ระบาด	จากผู้ลสำาเร็จดังกล�าว	กระที่รวงสาธารณสุข		

ได�เปล่�ยนัแนัวที่างรับมีอืสถิานัการณ์ระบาดจาก	“รบั”มีาเป็นั“รุก”	ด�วยการประกาศ

แนัวที่าง	สมดลุิรัะหว�างสาธารัณสขุกบัเศรัษ์ฐกจิ	เพื�อปท้ี่างไปส้�การเปดิประเที่ศ

เม่�อโลิกล็ิอกดาวน์

	 เมีื�อโลกเข�าส้�สภูาวะลอ็กดาวนั	์นั�านัฟ้าปดิ	พรมีแดนัปดิ	ธุรกรรมีหูยดุ	ธุรกจิ

ชะงัก	มีนัุษย์ถิ้กจำากัดการเคลื�อนัไหูว	ฯลฯ		เพื�อมีุ�งไปส้�เป้าหูมีายเด่ยว	คือ	หูยุดการ

ระบาดของไวรสัโควดิ-19	การบรโิภูค	การค�า	การที่�องเที่่�ยว	การลงที่นุั	หูายไปอย�าง

เฉ่ยบพลันั	 มีาตัรการหูยุดเชื�อได�ฉุดใหู�เศรษฐกิจโลกเข�าส้�ภูาวะถิดถิอยครั�ง

ประวัตัิศาสตัร์		กองทีุ่นัการเงินัระหูว�างประเที่ศ	(ไอเอ็มีเอฟ)	คาดจ่ด่พ่โลกปี	2563	



79

ตัดิลบ	4.9	%	นักัเศรษฐศาสตัร์	ยกวิกฤติัโควดิด�านัเศรษฐกิจ	เปรย่บเที่ย่บกับความี

ตักตัำ�าที่างเศรษฐกิจครั�งใหูญ�ของโลกเมีื�อครั�ง	 มีหูาวิกฤติัเศรษฐกิจ	 (The	Great														

Depression)	ที่่�อุบัติัข้�นัระหูว�างปี	2472-2478	(ค.ศ.1929-1935)

	 เช�นัเด่ยวกับเศรษฐกิจไที่ยท่ี่�หูนั่ไมี�พ�นัภูาวะถิดถิอย	 เศรษฐกิจไตัรมีาส2	

ของปี	2563	ซ้ึ่�งเป็นัช�วงเวลาแหู�งการล็อกดาวนั์จ่ด่พ่ไที่ยติัดลบ	12.2	%	ที่ำาสถิิตัิจ่

ด่พ่ตัิดลบ	 เป็นัรอง	แค�ไตัรมีาส2ของปี	 2541	ช�วงวิกฤตัิตั�มียำากุ�ง	 (2540)	ที่่�จ่ด่พ่

ติัดลบ	12.5%	เที่�านัั�นั	และเป็นัจุดที่่�	สศช.	แบงก์ชาตัิ	กระที่รวงการคลัง	สถิาบันั

เอกชนั		ออกมีาประกาศพร�อมีกันัว�า	“เป่็นจุดติำ�าสุดแล้ิว”	เมีื�อผู้�านัไตัรมีาส3	จ่ด่พ่

ลดลงเหูลือ	ติัดลบ	6.4	%		ซึ่้�งสถิาบันัที่างเศรษฐกิจระบวุ�าสาเหูตุัที่่�เศรษฐกิจถิดถิอย

ลดลง	หูรือนััยหูน้ั�งคือ	 เศรษฐกิจเริ�มีปรับตััวด่ข้�นั	มีาจากแรงขับเคลื�อนัของมีาตัรการ

รฐักจิกรรมีเศรษฐกจิที่่�เริ�มีฟ้�นักลบัมีาหูลงัรฐับาลที่ยอย	คลายลอ็กดาวนั	์ซึ่้�งเปน็ัแรง

ส�งตั�อเนืั�องไปจนัตัลอดโค�งสุดที่�ายของปี	พร�อมีปรับคาดการณ์เศรษฐกิจปีน่ั�ใหูมี�

จากเดิมีคาด	จ่ด่พ่ติัดลบไมี�นั�อยกว�า	10	%	เหูลือตัิดลบ	6-7	%

	 มีาตัรการเย่ยวยาที่างเศรษฐกิจที่่�รัฐบาลลำาเลย่งออกมีา	ควบค้�ไปกับการ

ประกาศลอ็กดาวนั	์ไมี�ว�าการอดุหูนันุัสนิัเชื�อดอกเบ่�ยตัำ�า	(ซึ่อฟตัโ์ลนั)	ผู้้�ประกอบการ

เอสเอ็มีอ่	 การด้แลแรงงานัที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากวิกฤตัิโควิดและคำาสั�งล็อกดาวนั์

ของรัฐ	 อาที่ิ	 มีาตัรการเย่ยวยาชุดใหูญ�ท่ี่�ออกมีาในัวันัที่่�	 24	 มี่นัาคมี	 2563	ที่่�มี่	

มีาตัรการ	 “เรัาไม�ทิ�งกัน”	 เป็นัเรือธง	มีาตัรการดังกล�าวรัฐบาลมีุ�งชดเชยใหู�กับผู้้�

ประกอบอาช่พ	ที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	และ

มีาตัรการปิดเมีืองมีากกว�า	38.3	ล�านัคนั	พร�อมีมีาตัรการลดภูาระภูาษ่	ค�าใช�จ�าย

สาธารณป้โภูคมีาตัรการพกัหูนั่�เพื�อตั�ออายธุรุกจิของแบงกช์าตัิ	มีาตัรการหูนันุัการ

จ�างงานั	“โค-เพย์เมีนัตั”์	เปา้หูมีายจ�างงานั	1	ล�านัตัำาแหูนั�งท่ี่�รัฐอุดหูนุันัการจ�างงานั

เด็กจบใหูมี�	 ตัั�งแตั�มีัธยมีศ้กษาปีที่่�	 6	 ถ้ิงปริญญาตัร่	 ด�วยการร�วมีออกค�าจ�างคร้�ง

หูนั้�งกบัสถิานัประกอบการที่่�ร�วมีโครงการนัานั	1	ปี			โดยหูวังฟ้�นัฟเ้ศรษฐกิจฐานัราก
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	รักษาการจ�างงานั	ฯลฯ	แตั�ชดุมีาตัรการเหูล�านัั�นัที่ำาได�เพ่ยงประคองเพื�อรอเวลาใหู�

โลกกลับคืนัส้�ภูาวะปกติัเที่�านัั�นั

 รัะบาดใหญ�จากอด่ติส้�ป่ัจจุบัน

	 หูากย�อนักลับไปมีองจดุเริ�มีตั�นัและบที่จบ	ของวกิฤตัสิาธารณสุขและวกิฤตัิ

เศรษฐกิจ	ที่่�เคยเกดิข้�นัในัอดต่ั	เราจะมีองความีเปน็ัไปของวกิฤตัคิรั�งล�าสดุได�ชัดเจนั

ข้�นั	ในัรอบ	64	ปีที่่�ผู้�านัมีา	เกดิการระบาดใหูญ�ของโรคเก่�ยวกับระบบที่างเดินัหูายใจ

มีาแล�ว	6	ครั�ง	คือ	หน่�ง	ไข�หูวัดใหูญ�เอเช่ย	(Asia	flu)	ในัปี	2499	สอง ไข�หูวัด

ใหูญ�ฮั่�องกงปี	 2511	สาม	 ซึ่าร์ส	 (โรคที่างเดินัหูายใจอักเสบเฉ่ยบพลันั)ปี	 2546	ส่� 

ไข�หูวัดใหูญ�	สายพันัธุ์ใหูมี�	ชนัิด	เอ	เอช1เอ็นั1	หูรือ	“ไข�หูวัดใหูญ�	2009”	ปี	2552			

หา้	เมีอรส์	(โรคที่างเดนิัหูายใจตัะวนััออกกลาง)	ป	ี2555	และล�าสดุคอื	โรคโควดิ-19	

ปี	 2563	 เฉล่�ยแล�วโรคระบาดที่่�ที่ำาลายระบบที่างเดินัหูายใจจะเว่ยนักลับมีาเยือนั

มีนัุษย์ทีุ่กๆ	10	ปีเศษ

	 เมีื�อนัำาสถิานัการณร์ะบาดใหูญ�แตั�ละครั�งมีาเปรย่บเท่ี่ยบกนััจะพบว�า	การ

ระบาดของไข�หูวัดใหูญ�	2009	กับ	การระบาดของโรคโควิด	19	มี่ความีคล�ายกันัในั

หูลายแง�มีุมี	 ไล�เล่ยงจากลักษณะอาการ	 ผู้้�ป่วยรับเชื�อจะไมี�แสดงอาการ	 ผู้้�ป่วย

สามีารถิใช�ชว่ติัเปน็ัปกตั	ิและที่ำาใหู�การระบาดสามีารถิกระจายในัวงกว�างเมีื�อเท่ี่ยบ

กับโรคระบบที่างเดินัหูายใจประเภูที่อื�นั	การติัดเชื�อไข�หูวัดใหูญ�	2009	ตัิดเชื�อจาก

การถิ้กละอองฝ้อยไอจามี	นัำ�ามี้ก	นัำ�าลาย	ของผู้้�ป่วย	หูรือ	รับเชื�อที่างอ�อมีผู้�านัที่าง	

มีือหูรือสิ�งของตั�างๆ	ผู้�าเช็ดหูนั�า	 ล้กบิดประตั้	 ก๊อกนัำ�า	 โรคโควิด-19	 ก็ติัดเชื�อในั						

ช�องที่างไมี�ตั�างกันันั่�

	 ไข�หูวัดใหูญ�	2009	ผู้้�ป่วยจะมี่อาการหูลังรับเชื�อ	1-3	วันั	สามีารถิแพร�เชื�อ

ได�ตัั�งแตั�	 1	 วันัก�อนัป่วย	ช�วง	 3	 วันัแรกแพร�เชื�อได�มีากที่่�สุด	 ระยะแพร�เชื�อไมี�เกินั					

7	วันั	ส�วนัโรคโควิด-19	เริ�มีแพร�เชื�อในัเวลา	5-6	วันัหูลังตัดิเชื�อ		โดยผู้้�ป่วยที่่�ไมี�แสดง
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อาการสามีารถิแพร�เชื�อได�	12	วันั	ส�วนัผู้้�ป่วยท่ี่�แสดงอาการสามีารถิแพร�เชื�อได�นัานั

ถิ้ง	24	วันั

	 นัอกจากน่ั�ทัี่�งไข�หูวัดใหูญ�	2009	และโควิด-19	ม่ีการระบาดใหูญ�ไปที่ั�วโลก

เหูมืีอนักนัั	โดยไข�หูวดัใหูญ�	2009	ระบาดในั	136	ประเที่ศ	ส�วนั	โรคโควดิ-19	ระบาด

ในั	218	ประเที่ศ	และ	2	เขตับริหูารพิเศษ	ที่ั�วโลก	(ณ	1	ธันัวาคมี	2563)	และผู้้�ป่วย

ของที่ั�ง2โรคม่ีอาการไมี�รุนัแรงเช�นัเด่ยวกันั	 โดยผู้้�ป่วยไข�หูวัดใหูญ�	 2009	จำานัวนั	

90-95%	อาการไมี�รนุัแรง	ส�วนัโควดิ-19		ประมีาณ	80%	อาการไมี�รนุัแรง	กลุ�มีเส่�ยง

ผู้้�มี่โรคประจำาตััว	 เช�นั	 โรคระบบที่างเดินัหูายใจ	 โรคหูัวใจ	หูลอดเลือด	 เบาหูวานั	

ฯลฯ

														หูากจุดที่่�ตั�างกันัคือ	โรคโควิด-19	“ดุ” กว�า	ไข�หูวัดใหูญ�	2009	มีาก	ไข�หูวัด

ใหูญ�	2009	อัตัราป่วยตัายประมีาณ	0.45	%	(รุนัแรงระดับตัำ�า)	ส�วนัโรคโควิด-19	

อตััราป่วยตัายอย้�	3	%	(รนุัแรงระดับสง้)	ประมีาณว�าไข�หูวัด	2009	ที่่�ระบาดระหูว�าง

ป	ี2552-2553	มีค่นัไที่ยเสย่ชว่ติั	200	คนั	ส�วนัโรคโควดิ-19	ระบาดมีา	12	เดอืนัเศษ

มี่ผู้้�เส่ยช่วิตัแล�ว	67	คนั	(ณ	7	มี.ค.	64)

	 ที่ั�งนั่�การระบาดของไข�หูวัดใหูญ�2009	และโรคโควิด-19	ส�งผู้ลกระที่บตั�อ

อุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยวและเศรษฐกิจภูาพรวมีอย�างมี่นััยสำาคัญเช�นัเด่ยวกันั																	

ในัมุีมีเศรษฐกิจไข�หูวัดใหูญ�	 2009	ที่ำาใหู�ธุรกิจที่�องเท่ี่�ยวและธุรกิจอื�นัที่่�เก่�ยวเนืั�อง

หูายไป	 6	หูมีื�นัล�านับาที่	และจ่ด่พ่หูายไปประมีาณ	0.6	%	 (ไข�หูวัดใหูญ�	 2009	

กระที่บจ่ด่พ่ไมี�ตัำ�ากว�า	 0.6%	 :โจที่ย์ท่ี่�รัฐตั�องเร�งแก�ไข:ศ้นัย์วิจัยกสิกรไที่ย	 27	

กรกฎาคมี	2552)	ส�วนัโรคโควดิ-19	อตุัสาหูกรรมีที่�องเท่ี่�ยวอย้�ในัสภูาพใกล�ล�มีสลาย

เมีื�อโลกลอ็กดาวนัแ์ละการตัดิเชื�อยงัเป็นัอปุสรรคในัการเดนิัที่าง	9	เดือนัแรกของปี

	2563	 	มี่นัักที่�องเที่่�ยวเข�าไที่ย	6.69	ล�านัคนั	ลดลง	22.79	ล�านัคนัเมีื�อเที่่ยบช�วง

เดย่วกันัปกี�อนัหูนั�า	หูรือลดลง	77.29	%	รายได�เข�าประเที่ศอย้�ท่ี่�	6.55	แสนัล�านับาที่

หูายไปประมีาณ	1.57	ล�านัล�านับาที่หูรือลดลง	70.57	%
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 ไข้หวัดใหญ� 2009 VS โควิด-19

	 ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	วิเคราะห์ู	เปรย่บเที่ย่บระหูว�างการระบาด

ของไข�หูวดัใหูญ�	2009	ที่่�ระบาดระหูว�างป	ี2552-2553	กับ	โรคโควดิ-19	ที่่�เริ�มีระบาด

นัับจากช�วงปลายปี	2562	ถิ้งปัจจุบันั(มี.ค.	64)	ว�า	ที่ั�งไข�หูวัดใหูญ�	2009	กับ	โรค			

โควดิ-19	มีล่กัษณะคล�ายกนััคือ	ผู้้�ป่วยจำานัวนัมีากมีอ่าการนั�อยหูรอืไมี�มีอ่าการเลย	

และสามีารถิเดินัที่างไปได�ไกลการระบาดจ้งกว�างขวางและรวดเร็ว	 ไข�หูวัดใหูญ�	

2009	 กับโควิด–19	 มี่อัตัราการแพร�กระจายโรคไมี�ตั�างกันั	 หูากความีแตักตั�าง

ระหูว�างโรคระบาด	2	โรคนั่�	อย้�ที่่�อัติรัาการัเส่ยชื่่วิติ โรัคโควิด-19 ส้งกว�าไข้หวัด

ใหญ� 2009 ป่รัะมาณ 2-3 %

	 ส�วนัเหูตัุผู้ลที่่�ช�วงไข�หูวัดใหูญ�	2009	ระบาด	มีาตัรการรับมีือ	ถิ้งไมี�เข�มีข�นั

เหูมีอืนักบัโรคโควดิ-19	ระบาดในัยคุน่ั�	ศาสตัราจารย	์นัพ.ยงใหู�ข�อมีล้ว�า	“ระยะแรก

ตัื�นัตัระหูนักพอสมีควร”	(ช�วงไข�หูวัดใหูญ�	2009	ระบาด)	โรคเข�ามีาเมืีองไที่ยวันัที่่�	

2	 พฤษภูาคมี	 2552	 ช�วงแรกเราตัระหูนักกันัมีากจำานัวนัเพิ�มีข้�นัส้งสุดในัเดือนั

มีิถิุนัายนัคนัไข�ไปโรงพยาบาลไมี�ม่ีเตั่ยงแอดมิีที่	 (รับเข�า)	 เลย	 แตั�ข�อด่ของ

สถิานัการณ์ในัช�วงนัั�นั	คอื	ผู้้�สง้อายุมีภู่ม้ีติั�านัที่านัเก�าอัตัราเสย่ชวิ่ตัจง้นั�อยและเป้า

หูมีายของไข�หูวัดใหูญ�	 2009	 คือคนัอายุนั�อย	 “	 ปีนัั�นัเป็นัปีที่องของโรงพยาบาล

เอกชนั		รับคนัไข�ไมี�หูวาดไมี�ไหูวซึ่้�งตัรงข�ามีกับตัอนันั่�		ตัอนันัั�นั	2009	อัตัราตัายตัำ�า	

ผู้้�ป่วย	10,000	คนัตัาย	1	คนัหูากเที่่ยบกับโรคนั่�แล�ว	100	คนัตัาย	2	คนั	เราจ้งไมี�

ยอมีใหู�เกิด	เราจ้งตั�องรณรงค์ใหู�ใส�หูนั�ากากอนัามีัย		มี่มีาตัรการเว�นัระยะหู�างที่าง

สังคมี	ล็อกดาวนั์	 	แตั�ไข�หูวัด	2009	 เมีื�อเราร้�ว�าไมี�รุนัแรงจ้งปล�อยใหู�เป็นัโรคตัามี

ฤดก้าล	คนัไข�พุ�งเปน็ัแสนัเปน็ัล�านัเลยแล�วมีนัักส็งบ	แตั�ตัอนันั่�(โควดิ-19)	เราปล�อย

ไมี�ได�เพราะอัตัราเส่ยช่วิตัส้งจะเป็นัปัญหูากับระบบสาธารณสุข”	

 ปรมีาจารย์ด�านัระบาดวิที่ยาของเมีืองไที่ยยังบอกด�วยว�า	ปัจจัยที่่�ที่ำาใหู�

ความีกังวลตั�อการระบาดของไข�หูวัดใหูญ�	2009	ลดลง	เพราะมีย่าตั�านัไวรัสมีาช�วย
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อก่แรง	และปลายปเีดย่วกนัันัั�นั	(ปทีี่่�มีก่ารระบาด	2552) “เรัามวั่คซัน่ป้่องกันแล้ิว

เพรัาะการัพัฒนาวัคซ่ันม่การัพัฒนาอย้�แล้ิวเพ่ยงแติ�เป่ล่ิ�ยนสายพันธ์ุเท�านั�น” 

ซึ่้�งตัรงข�ามีกับ	โรคโควิด-19	ที่่�มี่ความีรุนัแรงมีากกว�าและม่ีอัตัราการตัายเส่ยช่วิตั

มีากกว�า	ประกอบกับยังไมี�มี่ยาที่่�รักษาเฉพาะและยังไมี�มี่วัคซึ่่นัในัการป้องกันั

(หูมีายถิ้ง	ณ	สิ�นัปี	2563)	 

 ติามรัอยวิกฤติิเศรัษ์ฐกิจ

	 สำาหูรับวิกฤตัิเศรษฐกิจ	2	ที่ศวรรษเศษที่่�ผู้�านัมีา	เศรษฐกิจไที่ยเผู้ชิญกับ

วิกฤตัิเศรษฐกิจมีาแล�ว	3	ครั�งคือ	วิกฤตัิตั�มียำากุ�งปี	2540,	วิกฤตัิซัึ่บไพรมี์	หูรือ	แฮั่มี

เบอร์เกอร์ไครซึ่ิส	ปี	2551	และครั�งล�าสุดคือ	วิกฤตัิโควิด	ปี	2563	เฉล่�ยแล�วทีุ่ก	10		

ปเีศษๆ	วกิฤตัเิศรษฐกจิจะเว่ยนักลบัมีาครั�งหูนั้�ง	ที่ั�งนั่�	วกิฤตัโิควดิ	มีกัถ้ิกนัำาไปเปรย่บ

เท่ี่ยบกับวิกฤตัิตั�มียำากุ�งเสมีอ	 เนืั�องจากทัี่�ง	 2	 วิกฤตัิ	 มี่จุดเหูมีือนัตัรงที่่�ว�า	 ส�งผู้ล	

กระที่บตั�อเศรษฐกิจไที่ยอย�างล้กซึ่้�งเช�นัเด่ยวกันั

	 ชนัวนัวิกฤตัติั�มียำากุ�ง	มีร่ากฐานัมีาจากวกิฤตักิารเงินั	เริ�มีจากการก้�เงนิัจาก

ตั�างประเที่ศมีาลงทีุ่นัเกินัตััว	 และนัำาเงินัทีุ่นัมีาเก็งกำาไรมีากกว�าลงทีุ่นัเพื�อสร�าง

ผู้ลผู้ลิตัจริง	 โดยเฉพาะกิจการในัตัลาดหุู�นั	การกำาหูนัดค�าเงินัด�วยส้ตัรตัะกร�าเงินั			

(นัำ�าหูนัักถิ�วงหูลักอย้�ท่ี่�ดอลลาร์สหูรัฐฯ)	 ของแบงก์ชาติัเวลานัั�นั	 ที่ำาใหู�อัตัราแลก

เปล่�ยนัเกือบคงท่ี่�	 แตั�กลับเปิดใหู�เงินัทีุ่นัเคลื�อนัย�ายเสร่	 ขณะเด่ยวกันัในัหู�วงเวลา

นัั�นั	 เสถิ่ยรภูาพเศรษฐกิจมีหูภูาคอย้�ในัสภูาพที่่�เปราะบางมีาก	ดุลบัญช่เดินัสะพัด

ขาดดุลตั�อเนัื�องมีาตัั�งแตั�ปี	2530	และรุนัแรงข้�นัในัปี	2539	ขาดดุลบัญชเ่ดินัสะพัด

พุ�งข้�นัไปมีากกว�า	8	%	ตั�อจ่ด่พ่	(ตั�อเนัื�องจากปี	2538)	ส�งออก	ตัิดลบ	1.9	%	ดุล

เงนิัสดขาดดลุ	หูนั่�ตั�างประเที่ศประมีาณ	60	%	เปน็ัหูนั่�ภูาคเอกชนัและมีากกว�าคร้�ง

เป็นัหูนั่�ระยะสั�นัไมี�เกินั	1	ปี	เสถิ่ยรภูาพที่่�เปราะบางคือจุดอ�อนั	ใหู�กองทีุ่นัตั�างชาตัิ
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*จอร์จ	โซึ่รอส	พ�อมีดการเงินั	ชาวอเมีริกันั-ฮั่ังการ่	วัย	90	ปี	ได�รับสมีญาผู้้�ปล�นัธนัาคารกลางอังกฤษหูลังนัำากอง

ทุี่นัควอนัตััมีทีุ่บค�าเงินัปอนัด์ในัปี	2535	เป็นัหูัวหูอกโจมีตั่ค�าเงินับาที่จนัเกิดวิกฤตัิตั�มียำากุ�งในัปี	2540	และเป็นัผู้้�

ก�อตัั�งมี้ลนัิธิสังคมีเปิด

นัำาโดยกองทีุ่นัควอนัตััมีของ จอร์ัจ โซัรัอส*	พ�อมีดการเงินั	ที่่�สื�อเมืีองผู้้�ดใ่หู�สมีญา

ว�าผู้้�ปล�นัแบงกช์าตัอิงักฤษ	เข�ามีาโจมีตัค่�าเงนิัในัช�วงตั�นัป	ี2540	ตัอนันัั�นัแบงกช์าตัิ

นัำาที่นุัสำารองระหูว�างประเที่ศเข�าปกปอ้งค�าเงนิับาที่	ก�อนัจบลงด�วยชยัชนัะของกอง

ทุี่นั	ท่ี่�นัำาโดยกองที่นุัควอนัตัมัี	ของ	จอรจ์	โซึ่รอส	และแบงกช์าตัจิำาใจประกาศลอยตัวั

ค�าเงินับาที่ในัวันัที่่�	 2	 กรกฎาคมี	 2540	 ซึ่้�งเปร่ยบเหูมีือนัจุดเริ�มีตั�นัของวิกฤตัิ							

ตั�มียำากุ�ง

	 อัตัราแลกเปล่�ยนัระหูว�างบาที่กับดอลลารส์หูรฐัฯที่่�เปล่�ยนัจาก	25	บาที่ตั�อ

ดอลลาร์สหูรัฐฯ	ไปเป็นั	40-50	บาที่ตั�อดอลลาร์สหูรัฐฯ			ส�งผู้ลใหู�	ธุรกิจขนัาดใหูญ�

ล�มีครืนั	เมีื�อหูนั่�เพิ�มีข้�นักว�าเที่�าตััวในัชั�วข�ามีคืนั	ธุรกิจจำานัวนัมีากไมี�สามีารถิชำาระ

หูนั่�ได�	 กลายเป็นัล้กหูนั่�เอ็นัพ่แอล	 (ค�างชำาระหูนั่�ตั�อเนัื�อง3เดือนั)	 ลามีไปถ้ิง

เสถิ่ยรภูาพระบบสถิาบันัการเงินั	แบงก์	8	แหู�งถิ้กยุบควบรวมีหูลังไมี�สามีารถิเพิ�มี

ทุี่นัเพื�อชดเชยหูนั่�เสย่	ไฟแนันัซ์ึ่	56	แหู�งถ้ิกสั�งปิด	รัฐบาลเวลานัั�นั	ตั�องขอความีช�วย

เหูลอืที่างการเงนิัจากกองทุี่นัการเงนิัระหูว�างประเที่ศ	(ไอเอม็ีเอฟ)	โดยการก้�เงินัจาก

ไอเอ็มีเอฟและประเที่ศสมีาชิก		17,200	ล�านัดอลลาร์สหูรัฐฯ	ในัที่่�สุด

	 นัาย ศิรัิวัฒน์ วรัเวทวุฒิคุณ	 อด่ตัซึ่่อ่โอบริษัที่หูลักที่รัพย์ใหูญ�ท่ี่�เจอ								

พิษวิกฤตัิตั�มียำากุ�งในัปี	 2540	ก�อนัผัู้นัตััวมีาเป็นัผู้้�ค�าแซึ่นัด์วิช	 สะที่�อนัมุีมีมีองว�า

ไที่ยเป็นัหูนั้�งในัประเที่ศเศรษฐกิจเกิดใหูมี�	 (ประเที่ศกำาลังพัฒนัา)	เศรษฐกิจขยาย

ตััวเร็ว	 ภูาคธุรกิจมี่ความีตั�องการเงินัทีุ่นัเพื�อนัำามีาขยายกิจการ	 ซึ่้�งดันัใหู�อัตัรา

ดอกเบ่�ยเงินัก้�ในัตัลาดส้งมีากประมีาณ	16-17	%	ขณะเด่ยวกันั	กองทีุ่นัในัสหูรัฐฯ	

หูรือในัยุโรปหูันัมีาลงทีุ่นัในัประเที่ศเศรษฐกิจเกิดใหูมี�	โดยเฉพาะแถิบเอเชย่ตัะวันั

ออกเฉ่ยงใตั�
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	 อดต่ัผู้้�บรหิูารบรษิทัี่นัายหูนั�าค�าหูลกัที่รพัยเ์ล�าถิง้	วธ่ิการที่่�กองที่นุัเหูล�านัั�นั

เข�ามีาลงทีุ่นัว�า	หูากไมี�ซึ่ื�อหูุ�นัก็ลงทีุ่นัในัหูุ�นัก้�โดยเฉพาะหูุ�นัก้�แปลงสภูาพ	ในัอัตัรา

ดอกเบ่�ย	5-7	%	โดยม่ีเงื�อนัไขกับลก้หูนั่�ว�าสามีารถิแปลงสภูาพไปเป็นัหูุ�นัสามัีญได�

เมีื�อครบกำาหูนัด	ด�วยตั�นัทุี่นัการเงินัท่ี่�ตัำ�าที่ำาใหู�ผู้ลประกอบการบริษทัี่เหูล�านัั�นัมีก่ำาไร

ดแ่ละดันัราคาหุู�นัใหู�ขยับ	เมีื�อถ้ิงกำาหูนัดกองทุี่นัตั�างชาติัจะแปลงสภูาพจากหูนั่�เป็นั

หูุ�นัแล�วนัำาหูุ�นัไปขายในัตัลาดหูลักที่รัพย์ฯ	 กองทีุ่นัตั�างชาตัิจะได�กำาไรที่ั�งส�วนัตั�าง

ราคาหูุ�นัและดอกเบ่�ย

	 เขาบอกว�าอัตัราแลกเปล่�ยนัที่่�ค�อนัข�างคงที่่�และอัตัราดอกเบ่�ยในัตัลาดสง้

คือปัจจัยที่่�ดง้เงนิัทุี่นัตั�างประเที่ศเหูล�านัั�นัเข�ามีา		ในัมุีมีมีองเชงิเปรย่บเที่ย่บระหูว�าง

วิกฤติัตั�มียำากุ�งในัปี	 2540	 กับ	 วิกฤติัโควิด	 2563	 	 นัายศิริวัฒน์ัมีองว�า	 วิกฤติั										

ตั�มียำากุ�งผู้ลกระที่บเกิดข้�นักับประเที่ศไที่ยและบางประเที่ศในัภู้มิีภูาคนั่�	 อาที่ิ	

อินัโดนั่เซึ่่ย	 เกาหูล่ใตั�	 	แตั�วิกฤตัิโควิดรอบนั่�เกิดข้�นัที่ั�งโลก	มี่ความีรุนัแรงมีากกว�า

หูลายเที่�า	ก�อนัจะสรุปว�า	“วิกฤตัิตั�มียำากุ�งผู้ลกระที่บเริ�มีจากธุรกิจรายใหูญ�	แบงก์

ล�มีเกิดเจ�าสัวเยสเธอร์เดย์	 (คนัเคยรวย-ผู้้�เข่ยนั)	 	 แตั�โควิดผู้ลกระที่บเริ�มีจากผู้้�

ประกอบการรายเล็ก”

 จุดเรัิ�มติ้นวิกฤติิโควิด

	 ส�วนัวิกฤตัิโควิดชนัวนัมีาจากวิกฤตัิด�านัสาธารณสุข	 เมีื�อไวรัสโควิด-19	

ระบาดถิ้งไที่ยในัเดือนัมีกราคมี	2563	เวลานัั�นัรัฐบาลชธ้งหูลักการ	สาธารณสุขนัำา

การเมีือง	เป็นัแนัวที่างรับมีือ	ประกาศใช�มีาตัรการล็อกดาวนั์	(ปิดเมีือง)	จำากัดการ

เดินัที่างของผู้้�คนัเพื�อชะลอการระบาดตัั�งแตั�ปลายเดือนัมี่นัาคมี	 2563	 ถิ้งเดือนั

พฤษภูาคมีปีเด่ยวกันั	 ในัหู�วงเวลาเด่ยวกันัทุี่กประเที่ศตั�างประกาศล็อกดาวน์ั	 ปิด

การสญัจรที่างบก	นัำ�า	อากาศ	มีาตัรการดงักล�าวส�งผู้ลใหู�ธุรกรรมีของกจิการร�านัค�า

ตั�างๆหูยุดชะงัก	ประมีาณว�าเมีื�อเริ�มีมีาตัรการล็อกดาวนั์	มี่คนัตักงานัไมี�นั�อยกว�า	



86

10	ล�านัคนั	 นัักที่�องเท่ี่�ยวหูายไปกว�า	 80%	 (จากเกือบ	40	ล�านัคนัในัปีก�อนัหูนั�า)		

รฐับาลตั�องดำาเนันิัมีาตัรการด�านัสาธารณสุขเพื�อชะลอการระบาด	และเย่ยวยาด�านั

เศรษฐกิจเพื�อบรรเที่าผู้ลกระที่บกับธุรกิจและประชาชนัที่ั�วไป

	 ที่างด�านัสาธารณสุข	มีาตัรการท่ี่�ถ้ิกนัำามีาใช�	อาทิี่	มีาตัรการล็อกดาวน์ัเพื�อ

ลดการสญัจรของผู้้�คนั		ขยายศักยภูาพด�านัสาธารณสขุ	รวมีที่ั�งจัดหูาวคัซึ่น่ัปอ้งกนัั

มีาตัรการด�านัเศรษฐกจิ	อาที่	ิออก	พ.ร.ก.	3	ฉบบั	เพื�อรบัมีอืกบัวกิฤตั	ิ	คอื		พ.ร.ก.ใหู�

อำานัาจกระที่รวงการคลังก้�เงินั	1	ล�านัล�านับาที่	,	พ.ร.ก.	ซึ่อฟตัโ์ลนั	เอสเอม็ีอ	่5	แสนั

ล�านั	และพ.ร.ก.หูุ�นัก้�	4แสนัล�านั		เพื�อขับเคลื�อนัมีาตัรการที่างการคลัง	ที่ั�งเย่ยวยา	

รักษาเสถิ่ยรภูาพ	และฟ้�นัฟ้เศรษฐกิจ

 ติ้มยำากุ้ง VS โควิด-19

	 ในัมีุมีมีองเปร่ยบเที่่ยบ	วิกฤตัิตั�มียำากุ�งกับวิกฤตัิโควิดมี่ความีแตักตั�างกันั

ในัหูลาย	ๆ	ประเด็นัดังนั่�		

 จดุเรัิ�มติน้	วกิฤตัติั�มียำากุ�ง	2540	ตั�นัตัอมีาจากวกิฤตักิารเงนิัในัภูาคเอกชนั

	ความีเปราะบางของเสถ่ิยรภูาพเศรษฐกจิมีหูภูาค		การลดค�าเงินับาที่หูลังถ้ิกโจมีตั่

ค�าเงินัส�งผู้ลใหู�เกิดวิกฤตัิหูนั่�	 ก�อนัสถิานัการณ์ลุกลามีกลายเป็นัวิกฤติัเศรษฐกิจ			

กลุ�มีธุรกิจขนัาดใหูญ�ที่่�ม่ีภูาระหูนั่�ตั�างประเที่ศส้งๆ	กลุ�มีแบงก์พาณิชย์ที่่�เผู้ชิญกับ

ปัญหูาหูนั่�เส่ย	 ได�รับผู้ลกระที่บในัลำาดับแรกๆก�อนัลามีลงส้�ธุรกิจขนัาดเล็กและ

กลายเป็นั	วิกฤตัิเศรษฐกิจในัที่่�สุด		

	 วิกฤตัิโควิด	2563		เริ�มีตั�นัจากวิกฤตัิสาธารณสุขจากการระบาดของไวรัส

โควดิ-19	ที่่�ลามีไปทัี่�วโลกในัระยะเวลาไมี�นัานันััก	ก�อนัลามีเข�าส้�ภูาคเศรษฐกจิ	เมีื�อ

ทีุ่กประเที่ศนัำามีาตัรการล็อกดาวนั์(ปิดเมีือง)	มีาจำากัดการเคลื�อนัไหูวของพลเมีือง

เพื�อชะลอการระบาด	ธุรกิจที่�องเที่่�ยว	โรงแรมี	สายการบินั	สถิานับันัเที่ิง	กลุ�มีธุรกิจ

เอสเอม็ีอ	่ได�รบัผู้ลกระที่บที่นััที่เ่มีื�อกำาลงัซึ่ื�อหูายไปอย�างเฉย่บพลนัั		ก�อนัลามีส้�ภูาค
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การผู้ลติั	และการจ�างงานัในัที่่�สดุ	วกิฤตัโิควดิ	2563	เปน็ัวกิฤตัคิ้�ขนัานัระหูว�างวกิฤตัิ

สาธารณสุขกับเศรษฐกิจ

 ด้านเสถ่ยรัภาพเศรัษ์ฐกิจมหภาค	 :	ก�อนัเกิดวิกฤตัิตั�มียำากุ�ง	นัับจากปี	

2531-2539	ดุลบัญชเ่ดินัสะพัดขาดดุลตั�อเนัื�อง	และรุนัแรงมีากในัช�วงปี	2538-2539	

ที่่�ดุลบัญช่เดินัสะพัดขาดดุลมีากกว�า	 8	%	ตั�อจ่ด่พ่	 ดุลชำาระเงินัติัดลบ	หูนั่�ตั�าง

ประเที่ศและหูนั่�ระยะสั�นัส้งกว�าสำารองระหูว�างประเที่ศ	ขณะที่่�ก�อนัเกิดวิกฤตัิโควิด

ดลุบญัชเ่ดนิัสะพดัเกนิัดุลตั�อเนืั�อง	ในัป	ี2563	ตัวัเลขอย้�ที่่�	5.4	%	ตั�อจด่่พ่		เงนิัสำารอง

ระหูว�างประเที่ศมีากกว�าหูนั่�ตั�างประเที่ศระยะสั�นัประมีาณ	3	เที่�าตััว

 ด้านการัเงิน	 :	 ก�อนัเกิดวิกฤติัตั�มียำากุ�ง	 อัตัราดอกเบ่�ยในัตัลาดส้งมีาก		

อัตัราดอกเบ่�ยเงินัก้�เกินับัญช่อย้�	 16	%	 อัตัราดอกเบ่�ยล้กค�ารายใหูญ�ชั�นัด่	15.2%		

อัตัราดอกเบ่�ยเงินัฝ้ากออมีที่รัพย์	5	%	อัตัราดอกเบ่�ยเงินัฝ้ากประจำา	1	ปี	10-13	%		

ก�อนัเกิด	วิกฤติัโควดิ	(ณ	มี.ค.	63)	อัตัราดอกเบ่�ยในัตัลาดอย้�ในัระดับตัำ�ามีาก	อัตัรา

ดอกเบ่�ยเอ็มีแอลอาร์	(อัตัราดอกเบ่�ยเงนิัก้�ลก้ค�ารายใหูญ�ชั�นัด)่	6-8	%	อตััราดอกเบ่�ย

เงินัฝ้ากออมีที่รัพย์	0.50-0.60	%		อัตัราดอกเบ่�ยเงินัฝ้ากประจำา	1	ปี	1.3-1.5	%
 

 ดา้นการัคลิงั	:	ก�อนัเกดิวกิฤตัติั�มียำากุ�งตัั�งแตั�ป	ี		2531-	2539		รฐับาลช�วง

เวลานัั�นัจัดที่ำางบประมีาณเกินัดุลมีาตัลอด	สัดส�วนัหูนั่�สาธารณะตั�อจ่ด่พ่	 (ณ	ปี	

2539)	 15	%	ตั�อจ่ด่พ่	 ก�อนัเกิดวิกฤติัโควิดตัั�งแตั�ปี	 2550-2563	มี่การจัดที่ำางบ

ประมีาณแบบขาดดุลตั�อเนัื�อง	สัดส�วนัหูนั่�สาธารณะตั�อจ่ด่พ	่(ณ	ตั.ค.	2562)	อย้�ที่่�	

40.9%	ตั�อจ่ด่พ่โดยประมีาณ

 ด้านสถาบนัการัเงนิ	:	หูลงัวกิฤตัติั�มียำากุ�งระเบดิในัปี	2540	ระบบสถิาบนัั

การเงินัอ�อนัแอมีาก	แบงก์พาณิชย์	8	แหู�งถิ้กกระที่รวงการคลังและแบงก์ชาตัิจับ

ควบรวมีเข�าด�วยกนัั	แตั�ในัช�วงวกิฤตัโิควดิระบบธนัาคารพาณชิยเ์ข�มีแขง็มีาก	แบงก์

ชาตัิใช�แบงก์พาณิชย์เป็นักลไกหูลักดำาเนัินันัโยบายเชิงรุก	 เพื�อป้องกันัการเกิดหูนั่�

เส่ยในัภูาคธุรกิจ
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 มาติรัการัรัับม่อวิกฤติิ

	 ความีแตักตั�างระหูว�างมีาตัรการรบัมีอืวกิฤตัชิ�วงวิกฤติัตั�มียำากุ�ง	2540	กบั

วกิฤตัิโควดิ	2563		คือช�วงวกิฤตัิตั�มียำากุ�งเป็นัมีาตัรการตัั�งรับ		เช�นั	การแก�ไขปัญหูา

หูนั่�ภูาคธรุกจิเริ�มีดำาเนันิัการเมีื�อผู้ลเสย่หูายเกดิข้�นัแล�ว	ส�งผู้ลใหู�ตั�นัทุี่นัของผู้้�ม่ีส�วนั

ได�เสย่ส้ง	ขณะที่่�วิกฤตัิโควิด	-19	เนั�นักลยุที่ธ์เชิงป้องกันั	ที่ั�งในัส�วนัมีาตัรการด�านั

สาธารณสุขและเศรษฐกิจ	ด�านัสาธารณสุข	เช�นั	ล็อกดาวน์ัเปน็ัมีาตัรการเชิงรุกด�านั

สาธารณสุข	หูรือเนั�นัการเข�าถ้ิงสถิานัการณ์ระบาดโดยเร็ว	เพื�อประสิที่ธิภูาพในัการ

ควบคุมีโรค

	 ส�วนัมีาตัรการเศรษฐกิจออกมีาตัรการเงินัก้�ดอกเบ่�ยตัำ�า(ซึ่อฟตั์โลนั)	 กับ

ธุรกิจเอสเอ็มีอ่	 มีาตัรการเย่ยวยาผู้้�ได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรัส													

โควดิ-19	ก�อนัเริ�มีตั�นัมีาตัรการล็อกดาวน์ั	ใช�มีาตัรการพักหูนั่�เพื�อลดภูาระที่างธุรกจิ

และเพิ�มีโอกาสในัการประคับประคองกิจการผู้�านัช�วงวิกฤตัิ

	 ด�านัแบงก์ชาตัิซึ่้�งม่ีหูนั�าท่ี่�พิที่ักษ์เสถ่ิยรภูาพเศรษฐกิจ	 เริ�มีมีาตัรการเชิง

ป้องกันั	ด�วยการประกาศลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายครั�งที่่�หูนั้�ง	(5	ก.พ.	63)	นัับเป็นั

ลำาตัับตั�นั	 ๆ	ของธนัาคารกลางท่ี่�ลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบาย	และลดอัตัราดอกเบ่�ย

นัโยบายอก่	2	ครั�ง	(ในัเดอืนัมีน่ัาคมีและพฤษภูาคมี)	ส�งผู้ลใหู�อตััราดอกเบ่�ยนัโยบาย

ตัำ�าสุดในัรอบ	20	ปี

	 นัอกจากนั่�แบงก์ชาตัิยังหูนัุนัใหู�แบงก์พาณิชย์ลดอัตัราดอกเบ่�ยเงินัก้�ลง	

ด�วยการลดอตััรานัำาส�งเงนิัสมีที่บกองที่นุัฟ้�นัฟ้ฯ	ของแบงกพ์าณชิย	์และสถิาบนััการ

เงินัจาก	0.46	%	เหูลือ	0.23	%	ของฐานัเงินัฝ้ากนัานั	2	ปี	เพื�อใหู�อัตัราดอกเบ่�ยลด

ลงได�โดยอัตัราเงินัฝ้ากไมี�ตั�องปรับลดลง	ส�งผู้ลใหู�อัตัราดอกเบ่�ย	 เอ็มีแอลอาร์	ลง

มีาท่ี่�	5.25	%ซึ่้�งเป็นัอตััราตัำ�าสดุเป็นัประวตัักิารณ	์เพื�อลดภูาระหูนั่�ใหู�ผู้้�ประกอบการ

เอสเอม็ีอแ่ละธรุกิจขนัาดใหูญ�	รวมีถิง้มีาตัรการช�วยเหูลอืลก้หูนั่�ที่่�เริ�มีขับเคลื�อนัออก
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มีาตัั�งแตั�เดือนักุมีภูาพันัธ์	2563

 ดรั.วิรัไท สันติิป่รัะภพ	 ผู้้�ว�าการแบงก์ชาติั	 (ขณะนัั�นั)	 ใหู�สัมีภูาษณ์ในั

รายการ	“ฟังหู้ไว�หู้”	(7	ก.ค.	63)	ถิ้งเบื�องหูลังแนัวคิดในัการขับเคลื�อนัมีาตัรการว�า	

“ปี	2540	เราปล�อยใหู�เกิดปัญหูาจนัคนัตัายไปแล�วค�อยไปจัดการ		ตั�นัทีุ่นัสง้กับทีุ่ก

คนั	บที่เร่ยนัจากปี	 2540	ตั�องที่ำามีาตัรการป้องกันัก�อนั	 ไมี�ปล�อยใหู�เกิดแล�วไป

จัดการกับซึ่ากที่่�เหูลืออย้�	เราที่ำานัโยบายเชิงรุกที่ำาล�วงหูนั�า”	และได�วิเคราะหู์ความี

แตักตั�างระหูว�างวิกฤตัิ	2	ครั�งนั่�ไว�	2	ประเด็นัว�า

 จุดแข็งเสถย่รัภาพเศรัษ์ฐกิจฯ

	 ช�วงวิกฤตัิ	 จุดตั�างระหูว�างวิกฤติัตั�มียำากุ�งกับวิกฤตัิโควิดคือ	 เสถ่ิยรภูาพ

เศรษฐกิจมีหูภูาคในัช�วงวิกฤตัิโควิดมี่ความีเข�มีแข็งระดับโลก		ดร.วิรไที่	อ�างถิ้งหูนั่�

ตั�างประเที่ศไมี�สง้	(เหูมีอืนัตัอนัวกิฤตัติั�มียำากุ�ง)	มีส่ำารองระหูว�างประเที่ศสง้	ที่ำาหูนั�าท่ี่�

เหูมีือนักันัชนั	ดุลบัญช่เดินัสะพัดเกินัดุลตั�อเนืั�อง	 สะที่�อนัถิ้งการมี่รายได�จากการ

ขายสินัค�าไปตั�างประเที่ศมีากกว�าเงินัตัราตั�างประเที่ศที่่�จ�ายออกไป	 การที่่�

เสถ่ิยรภูาพเศรษฐกิจมีหูภูาคเข�มีแข็งที่ำาใหู�แบงก์ชาติัออกมีาตัรการเชิงรุกได�	 ซ้ึ่�ง	

แตักตั�างอย�างสิ�นัเชิงกับช�วงวิกฤตัิตั�มียำากุ�งในัปี	 2540	แบงก์ชาตัิไมี�สามีารถิลด

อัตัราดอกเบ่�ยเพราะกังวลว�าเงินัทีุ่นัจะไหูลออก

	 เช�นัเดย่วกบัมีาตัรการด�านัการคลัง	ที่่�ก�อนัวิกฤตัโิควิดสัดส�วนัหูนั่�สาธารณะ

อย้�ที่่�	41.2	%	ตั�อจด่พ่่	(ณ	สิ�นัป	ี	2562)	ที่ำาใหู�มีช่�องว�าง	หูรอืมีเ่ครื�องมีอืที่างการคลงั

สามีารถิก้�เพิ�มีได�โดยไมี�ที่ำาใหู�เกิดปัญหูาด�านัการคลัง	เป็นัตั�นั

	 ความีตั�างอ่กประการ	ระหูว�างวิกฤติัตั�มียำากุ�ง	2540	กับ	วิกฤติัโควิด	2563	คือ

ระบบธนัาคาร	ช�วงวิกฤติัตั�มียำากุ�งระบบธนัาคารพาณิชย์เกือบล�มีสลายแตั�ช�วงวิกฤติั

โควิด	ระบบธนัาคารม่ีเสถ่ิยรภูาพและเข�มีแข็งมีาก	ดรั.เศรัษ์ฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 

ผู้้�ว�าการแบงก์ชาตัิคนัล�าสุดบอกว�า	 ธนัาคารพาณิชย์มี่เสถ่ิยรภูาพมีาก	 ทุี่นัสำารอง



90

ตั�อสินัที่รัพย์เส่�ยง	(BIS Ratio)	ส้งถิ้ง	19	เที่�าส้งเป็นัอันัดับ	3	ในัภู้มิีภูาค	จ้งสามีารถิ

ใช�กลไกธนัาคารพาณิชย์แก�ปัญหูาได�	 (ปาฐกถิางานัครบรอบ	 70	ปีหูนัังสือพิมีพ์

ไที่ยรัฐ	 11	พ.ย.	 63)	บที่บาที่สำาคัญที่่�สะที่�อนัความีแข็งแกร�งของระบบธนัาคาร

พาณิชย์	คือการช�วยเหูลือภูาคธุรกิจด�วยมีาตัรการพักหูนั่�

    

 ฉุากจบ “วิกฤติิ” ใกลิ้เข้ามาแล้ิว ?

	 ในัมุีมีสาธารณสุข	นัาย	เทดรัอส อัดฮั่า นอม เกเบรัเยซ้ัส	ผู้้�อำานัวยการ

องค์การอนัามีัยโลก	แถิลงที่่�นัครเจนั่วา	สวิตัเซึ่อร์แลนัด์	 เมีื�อเดือนัสิงหูาคมี	2563	

แสดงความีคาดหูวังว�า	การระบาดของไวรสัโควดิ-19	จะยตุัภิูายในั	2	ปี	โดยเปรย่บ

เที่ย่บกับไข�หูวัดสเปนั	ที่่�ระบาดใหูญ�ในัช�วงปี	2461-2463	(ค.ศ.1918-1920)	หูรือ

เมีื�อ	102	ปีที่่�แล�ว	ที่่�คร�าช่วติัพลเมีืองโลกไปไมี�นั�อยกว�า	20-40	ล�านัคนั	เขากล�าวว�า

แมี�โรคโควิด-19	ม่ีโอกาสแพร�ระบาดได�มีากกว�า	เพราะโลกม่ีความีเชื�อมีโยงมีากกว�า

ยคุก�อนั		แตั�ด�วยเที่คโนัโลย่ที่่�ลำ�าหูนั�าในัปัจจุบนัั	องค์ความีร้�ที่่�จะสกัดการระบาด	จะ

ที่ำาใหู�โลกสามีารถิหูยุดยั�งไวรัสโควิด-19	ในัเวลาสั�นักว�าไข�หูวัดสเปนั	เพ่ยงแตั�ตั�อง

เป็นัอันัหูนั้�งอันัเด่ยวกันัที่ั�งในัระดับชาตัิและระดับโลก

	 การคาดคะเนัดังกล�าว	มี่นัำ�าหูนัักมีากยิ�งข้�นัเมีื�อบริษัที่ยักษ์ใหูญ�ผู้้�ผู้ลิตัยา

ของโลกที่ยอยออกมีาประกาศผู้ลสำาเร็จในัการที่ดลองวัคซึ่่นัป้องกันัโรคโควิด-19	

ในัช�วงเดือนัตัุลาคมี	และประเมีินัว�าวัคซึ่่นัจะถิ้กนัำามีาใช�ตัั�งแตั�ตั�นัปี	2564	สำาหูรับ

ประเที่ศที่่�จองล�วงหูนั�า	 หูากย้ดตัามีคาดการณ์ดังกล�าวเที่�ากับว�าอ่ก	 6	 เดือนัถิ้ง								

1	ปโีลกจะเริ�มีนัับถิอยหูลังออกจากวกิฤตัโิควิดด�านัสาธารณสุขแล�ว	ในัขณะท่ี่�หูลาย

ประเที่ศในัยุโรปตั�องเผู้ชิญกับสถิานัการณ์ระบาดระลอก	3	และไที่ยตั�องรับมืีอกับ

คลื�นัระบาดจากที่�าข่�เหูลก็ตั�อด�วยกรณ่ระบาดจากตัลาดกลางกุ�งจงัหูวดัสมีทุี่รสาคร
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 ออกจากวิกฤติิเศรัษ์ฐกิจติ้องใชื่้เวลิาก่�ป่ี? กรณ่วิกฤติัตั�มียำากุ�ง	ปี	2540	

จ่ด่พ่ตัิดลบ	1.8	%	ปี	2541	จ่ด่พ่	ตัิดลบ	10.5	%	ก�อนัที่่�	จ่ด่พก่ลับมีาเป็นับวกในั

ไตัรมีาสแรกของปถีิดัมีาและป	ี2542	จด่พ่่	เติับโตั	4.4%	ป	ี2543	จด่พ่่	เตับิโตั	4.7%

ปี	2544	จ่ด่พ่เตัิบโตั	2.2	%	ปี	2545จ่ด่พ่เตัิบโตั	6.3	%	ปี2546	ที่่�รัฐบาลที่ักษิณใช�

หูนั่�เงินัก้�	 ไอเอ็มีเอฟ	ก�อนักำาหูนัดจ่ด่พ่เตัิบโตั	7%	ซึ่้�งใกล�เค่ยงกับปี	 2539	ที่่�จ่ด่พ่

ขยายตััว	6.7	%	หูรือใช�เวลาไมี�นั�อยกว�า	5	ปี	กว�าเศรษฐกิจจะกลับมีาขยายตััวในั

อัตัราใกล�เค่ยงกับช�วงก�อนัเกิดวิกฤติั

	 สำาหูรับ	วกิฤตัโิควดิ	2563	แบงกช์าตั	ิกระที่รวงการคลงั	สถิาบนััภูาคเอกชนั

มีองตัรงกันัว�าปีหูนั�า	 2564	 เศรษฐกิจจะฟ้�นัตััวกลับมีาเป็นับวกประมีาณ	3-4	%	

หูลังผู้�านัช�วงเวลาถิดถิอยในัปี	 2563	หูากเป็นัการฟ้�นัตััวอย�างช�าๆในัที่�วงที่ำานัอง	

เครื�องหูมีายถ้ิกหูางยาว	และตั�องใช�เวลาไมี�นั�อยกว�า	2	ปหีูรอืปี	2565		กว�าเศรษฐกิจ

จะกลับไปเที่่ยบเค่ยง	กับช�วงก�อนัเกิดวิกฤตัิโควิด	 ซ้ึ่�งหูมีายถิ้งจำานัวนันัักที่�องเที่่�ยว

ตั�องกลับไปที่่�ระดับ	40	ล�านัคนั	การส�งออกเป็นับวก	การพักหูนั่�กิจการนัับล�านัราย

ที่่�แบงก์ชาติั	ยืดอายุมีาตัรการออกไปจนัถิง้กลางปี	2564	มีผู่้ลสำาเร็จเป็นัที่่�นั�าพอใจ

กิจการตั�างๆสามีรถิขับเคลื�อนัโดยไมี�ตั�องพ้�งตััวช�วยในัยุคหูลังโควิด	 และม่ีการ										

จ�างงานั

	 หูากการขยายตััวที่างเศรษฐกิจกลับมีาเป็นับวก	หูรือกลับไปเที่�ากับช�วง

ก�อนัเกิดวิกฤตัิยังไมี�ใช�ตััวช่�ชัดว�า	 “เราออกจากวิกฤตัิแล�ว”	 แตั�	 “ความร้้ัส่กว�า

เศรัษ์ฐกิจด่” ของประชาชนัส�วนัใหูญ�คือ	คำาตัอบว�า	เศรษฐกิจได�กลับส้�ภูาวะปกตัิ

แล�ว	 โลกหูลังโควิด	มี่โจที่ย์ใหูญ�รออย้�	 ไมี�ว�าสภูาพสังคมีท่ี่�คนัจนัจะเพิ�มีมีากข้�นั	

คนัจนัจนัมีากกว�าเดมิี	หูนั่�ครวัเรอืนัเพิ�มีข้�นั	ด�านัการคลงัสดัส�วนัหูนั่�สาธารณะจะพุ�ง

ข้�นัไปแตัะ	49.34	%	/จ่ด่พ่	(ณ	ก.ย.	63)	จาก	40.9%	(ณ	ตั.ค.	62)	และคาดว�าจะ

ข้�นัไปถ้ิง	57.96	%	ตั�อจด่พ่่ในัป	ี2564		หูลงัการก้�เงนิั	1ล�านัล�านับาที่มีาเย่ยวยาและ

ฟ้�นัฟ้เศรษฐกิจ		
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	 ในัมีุมีของผู้้�บริหูารเศรษฐกิจประเด็นัไมี�ได�อย้�ที่่�	 หูน่ั�สาธารณะยังอย้�ในั

กรอบวินััยการคลัง	(ไมี�เกินั	60%/จ่ด่พ)่	หูรือเงินัก้�ก�อนัโตัจะเป็นัมีรดกหูนั่�ที่่�ฝ้ากไป

ถิ้งรุ�นัล้กรุ�นัหูลานั	หูากประเด็นัอย้�ที่่�ตั�อง	“ป่ิดป่ัญหา”	ด�วยการปฏิรป้การคลัง	เช�นั

การหูาช�องที่างเพิ�มีรายได�จากการจดัเกบ็ภูาษท่ี่รพัยส์นิัเพิ�มีเตัมิี	หูรอื	ลดงบประจำา

ที่่�มี่สัดส�วนั	80%	ของงบประมีาณรวมีลง

	 และวาระสำาคัญที่่�สุดในัโลกหูลังโควิดคือ	การปรับโครงสร�างธุรกิจ	เพราะ

วิกฤตัิโควิดซึ่ับซึ่�อนักว�าวิกฤตัิตั�มียำากุ�งในัปี	 2540	มีาก	 วิกฤตัิโควิดเกิดข้�นัในัช�วง

โครงสร�างเศรษฐกิจโลกกำาลังเปล่�ยนัไปส้�ยุคดิจิที่ัล	พฤติักรรมีใหูมี�	ที่่�เกิดจากการ

ปฏิบัตัิตััวเพื�อป้องกันัไวรัสโควิด-19	ในัช�วงวิกฤตัิ	หูรือ	ช่วิตัวิถิ่ใหูมี�	(New	normal)	

อาทิี่	 การสวมีหูนั�ากากอนัามัียเมีื�ออย้�ในัท่ี่�สาธารณะ	 การตัระหูนัักถ้ิงการเว�นั									

ระยะหู�าง	การที่ำางานัที่่�บ�านั	ฯลฯ	บ่บบังคับใหู�หูลายภูาคส�วนั	ไมี�ว�ารัฐ	ธุรกิจ	หูรือ	

ครวัเรือนั	เพิ�มีอตััราเร�งปรบัตัวัเข�าส้�ยคุดิจทิี่ลัเรว็ข้�นัหูลงัจากร	่ๆ 	รอ	ๆ 	อย้�นัานั	สภูาพ

แวดล�อมีใหูมี�หูลังวิกฤติัโควิด		จะเปล่�ยนัที่ั�งรป้แบบธุรกจิ		กระบวนัการที่ำางานั	และ

ที่ักษะที่่�ตั�องการในัการจ�างงานัไปตัลอดกาล
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	 ถิอดบที่เร่ยนัในัที่่�นั่�กล�าวถ้ิง	 กลยุที่ธ์รับมืีอการระบาดไวรัสโควิด-19								

ของไที่ย	 จากเหูตัุการณ์ในัช�วงเดือนัมี่นัาคมี	 -	 พฤษภูาคมี	 2563	 กรณ่ซึ่้เปอร์																		

สเปรดเดอร์	สนัามีมีวย	ลุมีพินั่	และ	ผู้ับย�านัที่องหูล�อ	ที่่�ที่ำาใหู�จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อไวรัส

โควดิ-19	ที่ะยานัข้�นัอย�างรวดเรว็จนัเกดิภูาวะสะพรง้ว�าจำานัวนัผู้้�ปว่ยจะล�นัศักยภูาพ

ของระบบสาธารณสุข	 ก�อนัรัฐบาลตััดสินัใจยกระดับมีาตัรการรับมีือ	 ด�วย

ยทุี่ธศาสตัร์ชะลอการแพร�เชื�อด�วยมีาตัรการล็อกดาวน์ั	นัำาพ.ร.ก.บริหูารราชการในั

สถิานัการณฉ์กุเฉนิัฯมีาใช�		ประกาศเคอรฟิ์ว	เพื�อชะลอการเคลื�อนัย�ายของประชากร

รณรงค์สร�างพฤตัิกรรมีใหูมี�	สวมีหูนั�ากากอนัามีัย	ล�างมืีอ	เว�นัระยะหู�างที่างสังคมี			

ซึ่้�งรัศม่ีเส่�ยงจากเชื�อที่่�ติัดมีากบัละอองฝ้อย	จากการตัะโกนั	ไอ	หูรือ	จามี	ของผู้้�ป่วย

คอืไมี�เกินั	2	เมีตัร		สาธารณสุขขั�นัพื�นัฐานัตัามีท่ี่�กล�าวมีานัั�นั	คอืมีาตัรการรับมีอืกบั

การระบาดของไวรัสโควิด-19ที่่�ด่ที่่�สุดในัสถิานัการณ์ท่ี่�ยังไมี�ม่ีวัคซึ่่นัและยารักษา

โรคโดยเฉพาะ

	 ยอดผู้้�ตัดิเชื�อที่่�ลดลงตั�อเนัื�องกระที่ั�งตัวัเลขผู้้�ติัดเชื�อใหูมี�เป็นั	“ศน้ัย”์	วันัแรก

ในัวันัที่่�	 13	พฤษภูาคมี	2563	และไมี�พบผู้้�ติัดเชื�อในัประเที่ศตั�อเนืั�องยาวนัานัถิ้ง	

100	วันั	อ่กที่ั�งสามีารถิควบคุมีกรณ่ตัิดเชื�อที่่�เกิดข้�นัเป็นัระยะๆ	 ในัช�วงเวลาตั�อมีา



94

ใหู�ระบาดอย้�ในัวงจำากัด	 ยืนัยันัผู้ลสำาเร็จของกลยุที่ธ์ที่่�ใช�รับมีือกับการระบาดรอบ

แรก	และศักยภูาพระบบสาธารณสุขของไที่ยได�ด่

 เบ่�องหลิังบทเรั่ยน

	 ศาสตัราจารย์	 นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	 ใหู�ความีเหู็นัตั�อปัจจัยที่่�อย้�เบื�องหูลัง	

ความีสำาเร็จกับการจัดการสถิานัการณ์ระบาดในัรอบแรกว�า	 ระบบสาธารณสุขท่ี่�

ค�อนัข�างด	่ระบบแยกลงไปถ้ิงจดุเลก็คอื	อสมี.	(อาสาสมีคัรสาธารณสุขฯ)	ในัจงัหูวดั

ตั�างๆ	การเฝ้า้ระวงัการแพร�เชื�อที่ำาได�ด	่	ที่่�สำาคญัอก่ประการคอื	ระเบย่บวนิัยัช�วยได�

อย�างมีาก	 “ตัอนัเกิดวิกฤติัเราขอใหู�อย้�บ�านั	 สวมีหูนั�ากาก	 ล�างมืีอ	 เราสามีารถิ

ควบคุมีได�ด่ในัช�วงแรก			ล็อกดาวน์ัช�วยมัี�ย	ช�วย	เลื�อนัสงกรานัต์ั	เพื�อลดการเคลื�อนัตัวั

ของประชากร		เราที่ำาตัามีหูลักวิชาที่ั�งสิ�นั”

	 ปัจจัยถิัดมีาคือ	 แนัวที่างปฏิบัตัิที่่�เป็นัร้ปธรรมี	แตั�ปัจจัยส้�ความีสำาเร็จท่ี่�	

ศาสตัราจารย์	 นัพ.ยงเนั�นัยำ�าคือ	 	 “นโยบาย” นัโยบาย(ควบคุมีการระบาด)	ตั�อง

ตััดสินัใจตัามี	นัักวิชาการไมี�ใช�การตััดสินัใจตัามีนัักการเมีือง	 เพราะที่่�ผู้�านัมีาเรา	

ซึ่ักเซึ่ส	 (ประสบความีสำาเร็จ)	 เพราะมี่นัักวิชาการมีาช�วยกันัค�อนัข�างเยอะในัการ

ระบาดระลอกแรกถิ�าบอกว�าที่ำาตัามีนัักการเมีืองที่่�หู�วงเศรษฐกิจในัช�วงนัั�นั	 “เรัา” 

เชื�อว�าระบาดหูรือไมี�ระบาด	 จะล็อกดาวนั์หูรือไมี�ล็อกดาวนั์	 เศรษฐกิจดาวนั์	

(ถิดถิอย)	ที่ั�งนัั�นั	ในัเมีื�อมี่การปิดประเที่ศแนั�นัอนั

 รัศ.(พิเศษ์) นพ.ทว่ โชื่ติิพิทยสุนนท์	 ที่่�ปร้กษากรมีการแพที่ย์																				

กรมีควบคุมีโรค	กระที่รวงสาธารณสุข	ปาฐกถิาเที่ิดพระเก่ยรตัิ	 เนัื�องในัวันัมีหูิดล	

ประจำาปี	2563	กล�าวถิ้งเบื�องหูลังความีสำาเร็จในัการรับมืีอสถิานัการณ์ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19ของไที่ย	ไว�หูลายประเด็นั	อาที่ิ	การตั�อส้�กับโควิด-19	ของไที่ยถิือว�า

เข�มีข�นั	เพราะช�วงเวลาที่่�เริ�มีมี่การควบคุมีสำาคัญมีาก	ปกตัิหูากจะม่ีการล็อกดาวนั์

จะที่ำาเมีื�อการตัิดเชื�อไมี�เกินั	0.5	ตั�อแสนัประชากรตั�อวันั		แตั�ไที่ยคุมีที่่�ตััวเลข	0.02	
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ตั�อแสนัประชากรตั�อวนัั	หูรอืไมี�เกนิั	350	คนัตั�อวนัั		นัอกจากนั่�ไที่ยยงัที่ำาเรว็	(ควบคมุี

สถิานัการณ์)	ม่ีมีาตัรการเข�มีข�นัตัรวจที่กุคนัที่่�สงสยั	รศ.(พเิศษ)นัพ.ที่ว	่ยงักล�าวด�วย

ว�า	นัโยบายของรัฐบาลที่่�ใหู�การแพที่ย์นัำาการเมืีองและความีร�วมีมืีอของประชาชนั

เป็นัปัจจัยสำาคัญตั�อความีสำาเร็จ	

	 ที่างด�านั	นพ.ธนรัักษ์์ ผลิิพัฒน์	 รองอธิบด่กรมีควบคุมีโรค	 (ขณะนัั�นั)	

กระที่รวงสาธารณสุข	ได�สรุปปจัจยัหูลกัท่ี่�อย้�เบื�องหูลงัความีสำาเร็จในัการรบัมืีอการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19	ว�ามีาจาก	7	ปัจจัยสำาคัญ	หน่�ง	ประเที่ศไที่ยเริ�มีปฏิบัตัิ

การด�านัสาธารณสุขที่ันัที่่ท่ี่�มี่ข�าวระบาดตัั�งแตั�ปลายปี	 2562	สอง	 ไที่ยมี่ระบบ

ควบคมุีโรคท่ี่�เข�มีแขง็อย้�ในัอนััดับตั�นัของเอเซึ่ย่และโลก	สาม	ใช�ความีร้�ที่างวชิาการ

เป็นัตััวนัำานัโยบาย	ส่�	มี่ภูาวการณ์นัำาในัทีุ่กระดับ	ตัั�งแตั�ระดับนัายกรัฐมีนัตัรล่งไป

ถ้ิงระดบัตัำาบล	หา้	มีค่วามีร�วมีมีอืทุี่กภูาคส�วนั		หก	การสื�อสารที่่�ดม่่ีที่ม่ีทัี่�งที่่�ที่ำาเนัย่บ

รัฐบาลและกระที่รวงสาธารณสุข	และ	เจ็ด	ความีร�วมีมืีอร�วมีใจของคนัไที่ยทีุ่กคนั

	 ส�วนั	นพ.ธเรัศ กรัษั์นัยรัววิงค	์อธบิดก่รมีสนับัสนุันับริการสุขภูาพ		กล�าว

ว�า	 ปัจจัยส้�ความีสำาเร็จในัการป้องกันัการระบาดของไวรัสโควิด-19	มีาจากหูลาย

ปัจจัย	แตั�ที่่�เด�นั	ๆ 	คือ	ระบบควบคุมีป้องกันัโรคของไที่ยเข�มีแข็ง	มี่การวางรากฐานั

มีานัานัแล�ว	หน่�ง	เราม่ีนัักระบาดวทิี่ยา	มีป่ระสบการณรั์บมืีอการระบาดหูลายครั�ง

อาที่ิ	 ไข�หูวัดนัก	ซึ่าร์ส	  สอง	สำานัักงานัสาธารณสุข	กระจายไปทีุ่กจังหูวัด	 ม่ีภูาค

ประชาชนั	คอื	อสมี.	และ	สาม	การร�วมีมีอืของที่กุภูาคส�วนัเปน็ัเรื�องสำาคญั		เปน็ัการ

ร�วมีแรงร�วมีใจทีุ่กระดับ	ชาวบ�านัยอมีอย้�บ�านั	ระดับนัโยบายทีุ่�มีเที่

 6 ป่ัจจัยส้�ความสำาเรั็จ

 นพ. แดเน่ยลิ เคอรัเ์ทสซ์ั		ผู้้�แที่นัองคก์ารอนัามียัโลกประจำาประเที่ศไที่ย

แถิลงบที่สรุปการถิอดบที่เรย่นั	ความีสำาเรจ็ในัการรับมีอืกบัสถิานัการณ์ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	ของไที่ยในัช�วง	 9	 เดือนัแรก	ที่่�ที่ำาร�วมีกับ	กระที่รวงสาธารณสุขว�า		
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มีาจากปัจจัย	6	ประการคือ	หน่�ง	ภูาวะผู้้�นัำาที่่�เข�มีแข็ง	ซึ่้�งได�รับข�อมี้ลและหูลักฐานั

ที่างวิที่ยาศาสตัร์ท่ี่�ด่ที่่�สุด สอง	 ระบบบริหูารที่่�ประยุกตั์ได�ตัามีสถิานัการณ์ท่ี่�

เปล่�ยนัแปลง	สาม	 ระบบการแพที่ย์และการสาธารณสุขที่่�แข็งแกร�งมี่ที่รัพยากร

พร�อมีและทีุ่กคนัเข�าถ้ิงได� ส่�	ประสบการณ์รับมีือการระบาดของโรคตัิดเชื�อ	 อาที่ิ	

โรคซึ่าร์ส	ไข�หูวัดนักและไข�หูวัดใหูญ�	2009	ห้า	การสื�อสารสมีำ�าเสมีอและโปร�งใส

ซึ่้�งนัำาไปส้�การใหู�ความีร�วมีมีือของภูาคประชาชนักับมีาตัรการป้องกันัตั�าง	 ๆ	และ	

หก วิธ่การแบบบ้รณาการทีุ่กภูาคส�วนั	 ซึ่้�งรวมีถิ้งการมี่ส�วนัร�วมีของภูาควิชาการ

และเอกชนั

	 และองค์การอนัามีัยโลก	มี่คำาแนัะนัำา	6	ข�อคือ	หน่�ง	ข�อมี้ลที่่�นัำาไปส้�การ

ปฏิบัตัิ	ควรมี่ระบบฐานัข�อมี้ลดิจิที่ัลใหูมี�	เพื�อบ้รณาการข�อมีล้ระบาดวิที่ยา	ข�อมีล้

หู�องปฏิบัตัิการ	ข�อมีล้ที่างการแพที่ย์และการขนัส�ง	สอง	ปกป้องบุคลากรที่างการ

แพที่ย์และผู้้�ป่วย	 จัดตัั�งหูนั�วยงานัระดับประเที่ศด�านัการป้องกันัและควบคุมีการ

ตัดิเชื�อ	สาม	ปรบัปรงุการค�นัหูาผู้้�ปว่ย	โดยขยายการเฝ้า้ระวังโรคโควดิ-19	เพื�อหูนันุั

เสริมีการค�นัหูาผู้้�ป่วย	และติัดตัามีผู้ลกระที่บจากโรคระบาด	ส่�	 เสริมีกำาลังคนัโดย

ที่บที่วนัที่รพัยากรบุคคลท่ี่�ที่ำางานัด�านัโรคโควิด-19	เพื�อเที่ย่บเคย่งกบัความีตั�องการ

จรงิและรบัมืีอกับการขาดแคลนั ห้า	การกักกันัที่่�ด่ระดับโลก	จัดตัั�งหูนั�วยงานัระดับ

ประเที่ศที่่�มี่อำานัาจในัการกักกันัโรค	เพื�อเพิ�มีพ้นัศักยภูาพและอำานัวยการประสานั

งานัระหูว�างภูาคส�วนัตั�าง	ๆ 	ใหู�เป็นัไปได�สะดวกข้�นั	และ	หก	เสริมีการประสานังานั	

เพิ�มีประสิที่ธิภูาพในัการที่ำางานัของศ้นัย์ปฏิบัติัการภูาวะฉุกเฉินัเพื�อเสริมีความี

แข็งแกร�งของการตัอบสนัองตั�อสถิานัการณ์โรคโควิด-19

 ยุทธศาสติรั์รัับม่อ

	 ในัเชิงยุที่ธศาสตัร์รับมีือการระบาดไวรัสโควิด–19	 ที่่�ประเที่ศตั�างๆ

ใช�สามีารถิแบ�งออกเป็นั	 3	 แนัวที่างหูลัก	 คือ	 หน่�ง ใช�ภู้มีิตั�านัที่านักลุ�มี                
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(Herd immunity)	เช�นักรณ่สว่เดนั	ที่่�มีุ�งยุที่ธศาสตัร์สร�างภู้มีิตั�านัที่านักลุ�มี	ไมี�ล็อก

ดาวนั์แตั�มี่ผู้้�ส้งอายุเส่ยช่วิตัจำานัวนัมีากในัการระบาดช�วงแรก	สอง กวาดล�างใหู�

เหูลือ	 “ศ้นย์”	 จ่นัเป็นัตั�นัแบบปิดเมีืองตัรวจหูาเชื�อทีุ่กคนัหูากเกิดปัจจัยเส่�ยง		

ตัั�งแตั�	1	ล�านัคนั	4	ล�านัคนั	หูรือ	11	ล�านัคนั		เช�นักรณ่เมีืองชิงเตั�า	มีณฑลชานัตัง

ของจ่นั	สำานัักข�าวซึ่ินัหูัวรายงานั	(15	ตั.ค.	63)	จ่นัป้พรมีตัรวจหูาเชื�อไวรัสโควิด-19	

ครบ	11	ล�านัคนัภูายในั	5	วันั	หูลังพบผู้้�ติัดเชื�อ	13	คนั	ตัิดเชื�อภูายในัประเที่ศเชื�อมี

โยงกับโรงพยาบาลที่รวงอก	ซึ่้�งม่ีผู้้�ตัดิเชื�อเดินัที่างมีาจากตั�างประเที่ศมีารกัษา	และ

แนัวที่างที่่�	สาม		เนั�นับรรเที่าชะลอการระบาด	ไมี�สุดขั�วไปด�านัใดด�านัหูนั้�ง	ไตั�หูวันั

สงิคโปร์	ญ่�ปุน่ั	รวมีที่ั�งไที่ยมีาแนัวนั่�เช�นักันั	เนั�นั	“ชะลอการระบาด”		มีุ�งตัรวจหูาเชื�อ

กลุ�มีสัมีผู้ัสเส่�ยงเมีื�อเกิดการระบาดเป็นัหูลักไมี�ป้พรมี	

	 ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	ใหู�ความีเห็ูนักรณ่ยุที่ธศาสตัร์	“ภ้มิติา้นทาน

กลุิ�ม” ว�า	“ถิามีว�าเชื�อมัี�ย	เชื�อ	แตั�ยอมีรับไมี�ได�ท่ี่�จะเป็นัแบบนัั�นั”		ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	

ยกตััวอย�างเมีื�อครั�งไข�หูวัดใหูญ�สเปนัระบาดในัปี	 2461	 “ตัอนันัั�นัประชากรไที่ยมี่			

8	ล�านัคนั	ประมีาณว�าคนัไที่ย	1	%	เส่ยช่วิตัหูรือประมีาณ	80,000	คนั”	โรคสงบมีั�ย	

สงบแตั�ใช�เวลา	2	ปี	เช�นัเด่ยวกับโรคโควิด-19	ถิ�าไมี�ที่ำาอะไรเลย	ทุี่กคนัดำาเนัินัช่วิตั

ตัามีปกตัิ	ปล�อยตัามียถิากรรมี	การส้ญเส่ยช่วิตัของมีนัุษย์จะมีากกว�านั่�หูลายเที่�า

	 ในัประเด็นัสร�างภู้มิีตั�านัที่านักลุ�มี	นาย เทดรัอส อัดฮั่านอม เกรัเบรัเยซุัส

ผู้้�อำานัวยการองค์การอนัามัียโลก	เคยใหู�ความีเห็ูนัว�า	ไมี�สนับัสนุันัแนัวที่างสร�างภู้มีิ

ตั�านัที่านักลุ�มี	ในัรป้แบบท่ี่�ประเที่ศประเที่ศตั�างๆใช�อย้�	คอืการปล�อยปละละเลยจนั

เข�าข�ายผู้ิดศ่ลธรรมี

 “ฮั่้”มองไทย

	 ความีสำาเร็จในัการรับมีือ	 ไวรัสโควิด-19	 ระบาดของไที่ยและอ่กหูลาย

ประเที่ศในัเอเชย่ม่ีเสย่งสะที่�อนัจากองค์การอนัามัียโลกว�า			สาเหูตุัท่ี่�ภู้มิีภูาคเอเชย่
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สามีารถิรับมีือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19	 ได�ดเ่ย่�ยมีเพราะความีเชื�อมีั�นัและ

ปฏบิตััติัามีของประชาชนัท่ี่�รัฐบาลขอความีร�วมีมีอื	นัอกจากนั่�ประชาชนัยังคงปฏิบตััิ

ตัามีมีาตัรการปอ้งกนััท่ี่�ภูาครฐักำาหูนัดตั�อเนืั�องจนัเปน็ัพฤตักิรรมี	ถิง้แมี�จำานัวนัผู้้�ตัดิ

เชื�อจะลดลงก็ตัามี	แตักตั�างจากกลุ�มีประเที่ศในัยุโรปที่่�การ์ดตักเมีื�อยอดผู้้�ตัิดเชื�อ

ลดลง

	 ส�วนันัาย	 เทดรัอส อัดฮั่านอม เกรัเบรัเยซัุส	 ผู้้�อำานัวยการ	 องค์การ

อนัามัียโลกได�กล�าวถ้ิงสำาเรจ็ของไที่ยในัการรับมืีอกับการระบาดของไวรสัโควิด-19	

ผู้�านัที่วติัเตัอร	์World	Health	Organization	(WHO)		ว�า	ไที่ยเปน็ัประเที่ศแรกที่่�พบ

ผู้้�ป่วยตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	นัอกประเที่ศจ่นั	แตั�ไที่ยมี่ผู้้�ติัดเชื�อตัำ�ากว�า	4,000	ราย	

(ณ	13	พ.ย.	63)	มี่ผู้้�เส่ยช่วิตั	60	ราย	มี่ประชากร	70	ล�านัคนั	และเป็นัประเที่ศที่่�

ประชากรในัชุมีชนัเมีืองหูนัาแนั�นัที่่�สุดในัโลก

	 ผู้้�อำานัวยการ	องค์การอนัามียัโลก	ยงับอกด�วยว�าความีสำาเรจ็ของไที่ยไมี�ใช�

เรื�องบังเอิญ	 เพราะ	 40	 ปีที่่�ผู้�านัมีา	ประเที่ศไที่ยได�ทุี่�มีเที่ใหู�กับการลงทีุ่นัสำาหูรับ

โครงสร�างขั�นัพื�นัฐานัด�านัสาธารณสุข	ที่ั�งยังนัำากฎอนัามีัยระหูว�างประเที่ศมีาปรับ

ใช�อ่กด�วย	เขายังกล�าวถิ้ง	อสมี.	กว�า	1	ล�านัคนัที่ั�วประเที่ศที่่�ที่ำาหูนั�าที่่�เป็นัหู้เป็นัตัา

คอยสอดส�องระบบสาธารณสุขในัระดับจังหูวัด	 	 โดยที่่�ประเที่ศไที่ยได�รับบที่เร่ยนั

จากการระบาดในัอด่ตั	และประสบการณ์ในัการรับมีือกับสถิานัการณ์แพร�ระบาด

ของโรคซึ่าร์สในัปี		2546	(2003)

 เป่รั่ยบเท่ยบเอเชื่่ยกับยุโรัป่

	 มีุมีมีองอ่กด�านัจาก	ดรั.สมชื่าย ภคภาสน์วิวัฒน์	 นัักวิชาการอิสระ													

ผู้้�เช่�ยวชาญด�านัเศรษฐศาสตัร์การเมืีองและการตั�างประเที่ศ		“ตั�องยอมีรับว�ารฐับาล

จดัการได�ด	่ใช�เครื�องมีอืได�อย�างมีป่ระสทิี่ธิภูาพ”	คอืปั่จจยัแรักท่ี่�อย้�เบื�องหูลังความี

สำาเร็จในัการรับมืีอกับสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่่�ดร.สมีชายกล�าวถิ้ง			
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ป่ัจจัยท่�สอง	คือความีร�วมีมีือของประชาชนั	เช�นัการสวมีหูนั�ากากในัที่่�สาธารณะ		

การเว�นัระยะหู�างที่างสังคมี	และ	ป่ัจจัยท่�สาม	 การเข�าถิ้งแพที่ย์สะดวกกว�า	 เมีื�อ

เที่่ยบกับกลุ�มีประเที่ศในัยุโรปหูรือสหูรัฐอเมีริกา	คืออ่กปัจจัยท่ี่�ที่ำาใหู�ไที่ยสามีารถิ

รับมืีอกับสถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19	ได�ด่

	 ดร.สมีชายวิเคราะห์ูว�า	สาเหูตุัท่ี่�ประเที่ศไที่ยและหูลายประเที่ศในัเอเช่ย

สามีารถิรับมีือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19ได�ด่กว�ากลุ�มีประเที่ศในัยุโรป	หูรือ

สหูรัฐฯ	 คือความีแตักตั�างด�านัวัฒนัธรรมี	ของเรา	 (ประเที่ศไที่ย)	ประชาชนัเกือบ

ที่ั�งหูมีดปฏิบตััติัามีมีาตัรการด�านัสาธารณสุขของที่างการ	เช�นั	สวมีหูนั�ากากอนัามัีย

เว�นัระยะหู�าง	 ล�างมีือ	 ตั�างจากในัยุโรปที่่�มี่การตั�อตั�านั	 โดยยกประเด็นัเรื�องสิที่ธิ

เสร่ภูาพเป็นัข�ออ�าง			อ่กประเด็นัคือกลุ�มีประเที่ศในัยุโรปและสหูรัฐฯในัช�วงเริ�มีตั�นั

ของการระบาดของไวรัสโควิด-19	ประเที่ศในัยุโรปไมี�ว�า	สเปนั	ฝ้รั�งเศส	อิตัาล่	หูรือ

อังกฤษ	เมีื�อเกิดการระบาด	ประเที่ศพวกนั่�มีองว�า	เป็นัเรื�องของเอเชย่เป็นัเรื�องของ

จ่นั	 รัฐมีนัตัร่คนัหูนั้�งของอิตัาล่บอกว�า	 เป็นัเรื�องเล็กนั�อยคุมีอย้�ก�อนัที่่�อิตัาล่จะเจอ

การระบาดใหูญ�ในัเวลาตั�อมีา	เป็นัเรื�องของความีประมีาที่

	 ทัี่�งนั่�	 ในัเดือนักรกฎาคมี	 2563	 เว็บไซึ่ต์ัว่โอเอภูาคภูาษาไที่ย	นัำาเสนัอ

บที่ความีเรื�อง	 “เจาะลิ่กวัฒนธรัรัมการัเห็นป่รัะโยชื่น์ส�วนรัวมในเอเชื่่ยชื่�วย

รับัม่อโควิด-19”	บที่ความีดงักล�าว	อ�างถ้ิงการที่่�คนัอเมีริกนัั	มีท่่ี่ที่�าไมี�ใหู�ความีร�วมี

มีือในัมีาตัรการล็อกดาวนั์	อ่กที่ั�งยังเร่ยกร�องใหู�ยุตัิคำาสั�งดังกล�าว	นัำาไปส้�การคลาย

ล็อกในัเดือนัมีิถิุนัายนั	 (2563)	ที่ำาใหู�ยอดผู้้�ตัิดเชื�อพุ�งส้งข้�นัอ่กรอบ	ในัขณะที่่�	การ

สวมีหูนั�ากากอนัามีัย	การเว�นัระยะหู�างที่างสังคมีคนัในัประเที่ศแถิบเอเชย่ที่ำาตัามี

โดยภูาครัฐไมี�ตั�องตัักเตัือนัมีากนััก		บที่ความีอ�างความีเหู็นัของ รัศ. Alan Chong 

จาก	วทิี่ยาลยันัานัาชาตัศิก้ษา	เอส	ราชา	รตัันัมัี	ช่�ว�า	วฒันัธรรมีคอืสิ�งที่่�ที่ำาใหู�ประเที่ศ

แถิบเอเช่ยตัะวันัออกประสบความีสำาเร็จ	เขาชื่่�ว�าสังคมติะวันออก จะม่รั้ป่แบบ

วัฒนธรัรัมท่�คนในสังคม จะให้ความสำาคัญกับคนรัอบข้าง	บางคนัอาจจะไมี�
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เชื�อถืิอในัรัฐบาลของตันัเอง	แตั�พวกเขาจะปฏิบัตัิตัามีคำาสั�งภูาครัฐ	อย�างเช�นัการ

ล็อกดาวนั์ใหู�อย้�ที่่�บ�านั	เพราะสิ�งเหูล�านั่�สอดคล�องกับความีวัฒนัธรรมีส�วนัรวมี

 ป่รัิศนาของ “ยน่”

	 “ผู้มีไมี�แปลกใจท่ี่�ที่างสหูรัฐฯ	 ยุโรปเส่ยช่ วิตัมีากกว�าที่างเอเช่ย” 

ศาสตัราจารย	์นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	กล�าวพร�อมีใหู�เหูตัผุู้ลว�า	ที่างเอเชย่เกดิการระบาด

นั�อยกว�า	ด้แลได�ด่กว�า	“อย�างในัอิตัาล่ตัอนัระบาดเขาตัั�งตััวไมี�ที่ันัแล�ว	ไวรัสโจมีตั่

ผู้้�ส้งอายุค�อนัข�างเยอะที่ำาใหู�อัตัราการเส่ยช่วิตัของอิตัาล่ใกล�	10	%”	ส�วนัประเด็นั

ที่่�ว�า	“ย่นั”	หูรือ	รหูัสควบคุมีที่างพันัธุกรรมี	ที่่�แตักตั�างระหูว�างคนัเอเช่ยกับยุโรปคือ

ส�วนัหูนั้�งในัปัจจัยท่ี่�การระบาดในัเอเช่ยไมี�รุนัแรงเที่�าในัยุโรปหูรือสหูรัฐฯหูรือไมี�	

ประเด็นัน่ั�	ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	ใหู�ความีเห็ูนัว�า

	 “มีส่�วนั	ถิ�าถิามีว�ามีส่�วนัมีั�ย	ผู้มีเชื�อว�ามีส่�วนั	มีนััตั�องศก้ษาในัแนัวลก้	ที่่�เรา

บอกว�าย่นั	ๆ 	ไมี�ได�เก่�ยวกบัการตัดิตั�อยากหูรือไมี�ยาก	ตั�องยอมีรับว�า	“ย่นั”	คนัยโุรป

ที่ำาใหู�เกิดโรค	ๆ	หูนั้�งได�ง�ายกว�าคนัเอเช่ย	คือโรคท่ี่�เกิดจากแข็งตััวของเลือด	อันันั่�

ตั�องศ้กษา”	ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	ใหู�ความีเห็ูนัที่ิ�งที่�าย

	 หูากนัำามุีมีมีองตั�อความีสำาเร็จจากความีเหู็นัจากผู้ลการศ้กษาข�างตั�นัมีา

ขยบัใหู�กระชับยิ�งข้�นัไปอก่	เราจะพบว�าปัจจยัส้�ความีสำาเรจ็ในัการรับมีอื	การระบาด

ของไวรัสโควิด-19	ของไที่ย	มีาจากปัจจัยด�านัหูลัก	ๆ	ดังนั่�	 คือ	 ใหู�การแพที่ย์นัำา

การเมีือง	 การนัำาในัระดับนัโยบายชัดเจนั	 ศักยภูาพระบบสาธารณสุขของไที่ยท่ี่�

สั�งสมีมีายาวนัานักว�า	2	ที่ศวรรษ	และที่่�สำาคัญคือ	ความีร�วมีมืีอของประชาชนัซึ่้�ง

เก่�ยวโยงกับรากฐานัที่างวัฒนัธรรมี	ที่ั�งนั่�ความีสำาเร็จที่่�สามีารถิควบคุมีการระบาด

ในัรอบแรกคือบที่เร่ยนัสำาคัญ	สำาหูรับการรับมีือกับการระบาดระลอกใหูมี�ที่่�เริ�มีตั�นั

ในัเดือนัธันัวาคมี	 2563	 และมี่ผู้้�ตัิดเชื�อกระจายไปเกือบทัี่�วประเที่ศในัช�วงเวลา

ไมี�ถิ้ง	1	เดือนั
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	 การระบาดใหูมี�	เริ�มีตั�นัอย�างเป็นัที่างการในัวันัที่่�	17	ธันัวาคมี	2563	เมีื�อ	

ศบค.รายงานัหูญิงวัย	67	ปีเจ�าของแพกุ�งในัตัลาดกลางกุ�งจังหูวัดสมีุที่รสาคร	ติัด

เชื�อไวรัสโควิด-19	 การสอบสวนัโรคกลุ�มีสัมีผู้ัสเส่�ยง	พบคนัในัครอบครัว	 ล้กค�า	

ลก้จ�างในัร�านั	และคนัที่ำางานัในัตัลาดติัดเชื�อร�วมีด�วยรวมีเป็นั	13	คนั	เวลานัั�นัหูลาย

คนัเชื�อว�าเป็นัการพบผู้้�ตัิดเชื�อในัประเที่ศอ่กกรณ่หูนั้�งท่ี่�จะค�อยๆคล่�คลายในัเร็ววันั

เช�นัเดย่วกบักรณ่ที่�าข่�เหูลก็ที่่�กรมีควบคมุีโรคเพิ�งประกาศปดิเคสไป	แตั�เมีื�อกระที่รวง

สาธารณสุขตัรวจหูาเชื�อเชิงรุกกลุ�มีคนัที่ำางานั	 	 ในัตัลาดกลางกุ�งและที่่�อาศัยในั

หูอพักศร่เมีือง	 ซึ่้�งเกือบทัี่�งหูมีดเป็นัแรงงานัตั�างด�าว	 ผู้ลตัรวจที่่�ออกมีาได�เปล่�ยนั

ทิี่ศที่างการระบาดของไวรัสโควิด-19	ในัไที่ยไปอ่กครั�ง

	 การตัรวจหูาเชื�อแรงงานัตั�างด�าว	ชุดแรก	1,443	คนั	(19	ธ.ค.	63)	พบตัิด

เชื�อไวรัสโควิด-19	รวมี	657	คนัหูรือ	43	%	และในัวันัถิัด	ๆ	มีา	เปอร์เซึ่็นัตั์ผู้้�ตัิดเชื�อ

อย้�ในัระดบัใกล�เค่ยงกนัั	สดัส�วนัผู้้�ตัดิเชื�อท่ี่�ตัรวจพบในักลุ�มีคนัที่ำางานัในัตัลาดกลาง

กุ�งที่่�ส้งกว�า	 40	%	 ได�กระตุักระดับความีกังวลของคนัไที่ยกลับมีาอ่กครั�งหูลังหูาย

ไปในัช�วงไมี�พบผู้้�ตัิดเชื�อในัประเที่ศ	 100	 วันั	 ตั�อจากนัั�นัเพ่ยงชั�วอ้ดใจเชื�อไวรัส

โควิด-19	เริ�มีตั�นัเดินัที่างออกจากจังหูวัดสมีุที่รสาครฟุ้งกระจายไปตัามีเส�นัที่างค�า
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กุ�งลามีไปถ้ิง	 48	 จังหูวัดที่ั�วประเที่ศ	 ไล�เร่ยงจาก	นัราธิวาส	 กาญจนับุร่	 ราชบุร่		

นัครปฐมี	 เข�ากรุงเที่พฯ	 ไปพระนัครศร่อยุธยา	 ข้�นัสุโขทัี่ย	 	 ตัาก	 	 ที่ะลุไปถ้ิง

อุบลราชธานั่		ฯลฯ

 ไวรััสสายพันธุ์ G

	 การตัรวจสอบรหูสัสายพนััธกุรรมีไวรสัที่่�ระบาดในัจงัหูวดัสมีทุี่รสาครของ

กรมีวิที่ยาศาสตัร์การแพที่ย์พบว�า	 เป็นัสายพันัธ์ุ	GH	 เช�นัเด่ยวกับผู้้�ติัดเชื�อจาก

สถิานับันัเที่ิง	 1G1	ที่�าข่�เหูล็ก	 ท่ี่�ระบาดในัรัฐยะไข�	 (ช�วงเดือนัสิงหูาคมี	2563)	ซึ่้�ง

ลามีข�ามีพรมีแดนัมีาจากอินัเด่ยอ่กที่อดหูนั้�ง	 ก�อนักระจายไปที่ั�วเมี่ยนัมีา	ผู้ลการ

ตัรวจดังกล�าวยืนัยันัความีเชื�อที่่�ว�า	จุดเริ�มีตั�นัของการระบาดที่่�ตัลาดกลางกุ�งนั�าจะ

เก่�ยวพันักับกลุ�มีแรงงานัที่่�ลักลอบเข�าเมีือง	

	 ไวรสัสายพันัธ์ุ	G	ท่ี่�มีาจากเพื�อนับ�านัฝ้ั�งตัะวันัตักตั�างจากสายพันัธ์ุท่ี่�ระบาด

ครั�งแรกในัไที่ย	ที่่�เดินัที่างมีาไที่ยพร�อมีกับนักัที่�องเที่่�ยวมีาจากเมืีองอ้�ฮั่ั�นั	ซ้ึ่�งเป็นัสาย

พันัธุ์	S	และ	L	เป็นัหูลัก	แพที่ย์ผู้้�เช่�ยวชาญระบุว�าปัจจุบันั	90	%	ของไวรัสโควิด-19	

ที่่�ระบาดไปที่ั�วโลกปัจจุบันัเป็นัสายพันัธุ์	G

	 สถิานัะของตัลาดกลางกุ�งเวลานัั�นัคือซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์	หูรือแหูล�งแพร�

ระบาดใหูมี�	 จังหูวัดสมีุที่รสาครประกาศใหู�ตัลาดกลางกุ�งและหูอพักศร่เมีืองเป็นั

พื�นัที่่�หู�ามีเข�าออกเด็ดขาด	14	วันั	(19	ธ.ค.	63)	ประมีาณว�ามี่แรงงานัตั�างด�าวถิ้ก

กักตััวในัหูอพักดังกล�าว	 2,800	คนั	และ	ศบค.ประกาศใหู�จังหูวัดสมีุที่รสาครเป็นั

พื�นัที่่�ควบคุมีส้งสุด	 (มี่ผู้้�ตัิดเชื�อจำานัวนัมีากและมี่มีากกว�า	1	พื�นัที่่�)	มี่การตัรวจหูา

เชื�อเชิงรุกกลุ�มีแรงงานัในัจังหูวัดสมีุที่รสาคร	 สร�างโรงพยาบาลสนัามีหูรือศ้นัย์

หู�วงใยคนัสาคร	9	แหู�งจำานัวนั	3,620	เตั่ยง	เพื�อรองรับผู้้�ป่วย

	 นัายธ่รัพัฒน์ คัชื่มาติย์	 รองผู้้�ว�าราชการ	 จังหูวัดสมุีที่รสาคร	 สรุป
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สถิานัการณ์ตัลาดกลางกุ�งในัช�วง	1	เดือนัแรก	(ณ	18	มี.ค.	64)	ว�า	พบผู้้�ป่วยยืนัยันั

สะสมีที่ั�งสิ�นั	4,879	คนั	มี่ที่ั�งคนัไที่ยและตั�างด�าว	รักษาหูาย	3,059	คนั	อย้�ระหูว�าง

การรักษา	1,619	คนั	เส่ยช่วิตั	1	คนั	ที่ั�งนั่�เฉพาะวันัที่่�	26	มีกราคมี	2564	ยอดผู้้�ป่วย

ใหูมี�ที่ำาสถิิตัิส้งสุดใหูมี�	937	คนั	ส้งสุดนัับแตั�ไวรัสโควิด-19	ระบาดในัประเที่ศไที่ย	

(การระบาดรอบแรกยอดผู้้�ป่วยใหูมี�ส้งสุด	188	คนั	ในัวันัที่่�	22		มี่.ค.	63)	อนั้�งนัับ

จากเกิดการระบาดรอบสองถิง้ปลายเดือนัมีกราคมี	2564	จังหูวัดสมุีที่รสาครตัรวจ

เชิงรุกไปแล�ว	155,007	คนั	และมี่ผู้้�ตัิดเชื�อ	8,167	คนั

 รัะบาดรัอบแรักรัุนแรังกว�า

	 คาบเก่�ยวกบักรณ่ระบาดตัลาดกลางกุ�ง	มีก่ารระบาดท่ี่�บ�อนัพนันััในัจงัหูวัด	

ระยอง	ตัราด	ชลบุร่	 รวมีไปถ้ิงบ�อนัไก�ที่่�จังหูวัดอ�างที่อง	สถิานับันัเที่ิงในักรุงเที่พ-

มีหูานัครฯ		ศบค.รายงานัว�า	กรณ่บ�อนัพนัันัภูาคตัะวันัออก	(ระยอง	ชลบุร่	จันัที่บุร)่	

พบผู้้�ป่วยเชื�อมีโยง	704	คนั	กระจายไปหูลายจังหูวัด	มี่ผู้้�เสย่ช่วิตั	2	คนั	(15	ธ.ค.	

63-13	มี.ค.	64)	ส�วนักรณ่บ�อนัไก�	ที่่�จังหูวัดอ�างที่อง	(9	มี.ค.	64)	มี่ผู้้�ป่วยเชื�อมีโยง	

129	คนั	กระจายไป	8	จังหูวัด	และกรณ่สถิานับันัเที่ิงในักรุงเที่พฯม่ีผู้้�ป่วยเชื�อมีโยง	

197	คนัและเส่ยช่วิตั	1	คนั	(18	ธ.ค.	63.-13	มี.ค.	64)

	 ซึ่้เปอร์สเปรดเดอร์ที่่�ผูุ้ดข้�นัติัด	 ๆ	 กันัเพิ�มีอำานัาจการระบาดใหู�กับคลื�นั

ระบาดใหูมี�	จำานัวนัผู้้�ปว่ยสะสมีเพิ�มีจาก	4,237	คนั	ในัวนััที่่�	14	ธนััวาคมี	2563	เปน็ั	

10,343	คนั	ในัวันัที่่�	20	มีกราคมี	2564	หูรือเพิ�มีข้�นั	6,106	คนั	ภูายในัเวลา	37	วันั			

หูาก	นพ.ทวศิ่ลิป่ ์วิษ์ณโุยธิน	โฆษก	ศบค.ยนืัยันั	“การระบาดรอบใหูมี�รุนัแรงนั�อย

กว�ารอบแรก”		โดยอ�างเปอรเ์ซึ่น็ัต์ัการเสย่ชวิ่ตัจากการระบาดใหูมี�ตัำ�ากว�าการระบาด

รอบแรก	“ผู้้�ตัิดเชื�อรอบแรกมี่	4,237	คนั	เส่ยช่วิตั	60	คนั	คิดเป็นั	1.42	%	แตั�การ

ระบาดใหูมี�มีผู่้้�ปว่ย	8,416	คนั	เสย่ชว่ติั	11	คนั	คดิเปน็ั	0.13	%”		โฆษก	ศบค.	ยนืัยนัั

ระหูว�างการแถิลงในัวันันัั�นั
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 แบ�งพ่�นท่�ติามสถานการัณ์

	 การรับมืีอกับคลื�นัระบาดรอบใหูมี�รัฐบาลไมี�ใช�มีาตัรการล็อกดาวนั์	 (ปิด

เมีือง)	 เหูมืีอนัการระบาดรอบแรก	 แตั�ใช�วิธ่ท่ี่�ศบค.เร่ยกว�า “แบ�งพ่�นท่�ติาม

สถานการัณ์”	ด�วยการกำาหูนัดพื�นัที่่�ตัามีความีเส่�ยงโดยสื�อระดับความีรุนัแรง	สง้-

กลาง-ตัำ�า	ผู้�านัสไ่ล�เรย่งจาก	แดงเข�มี	แดง	ส�มี	เหูลือง	เขย่ว	ในัการแถิลงผู้�านัโที่รทัี่ศน์ั

รวมีการเฉพาะกิจฯ	พลิ.อ.ป่รัะยุทธ์ จันทร์ัโอชื่า	 นัายกฯและรมีว.กระที่รวง

กลาโหูมี	(22	ธ.ค.	63)	ได�กล�าวถิ้งผู้ลกระที่บ	3	ประการที่่�ไที่ยตั�องเผู้ชิญจากการ

ระบาดใหูมี�ว�า	หน่�ง	 เศรษฐกิจโลกฟ้�นัตััวช�ากว�าที่่�คาดการณ์ซึ่้�งส�งผู้ลใหู�เศรษฐกิจ

ฟ้�นัตััวช�ากว�าที่่�คาดการณ์ตัามีไปด�วย	สอง	ตั�องระมีัดระวังมีาตัรการผู้�อนัคลายใหู�

คนัตั�างชาตัเิข�าประเที่ศตั�อไป	และ	สาม	เมีื�อสถิานัการณร์ะบาดของไวรสัโควดิ-19	

ของโลกแย�ลง	“เราตั�องตัั�งการ์ดใหู�ส้งข้�นั”	และนัายกฯยืนัยันัหูลักคิดที่่�ใช�ในัการขับ

เคลื�อนัมีาตัรการว�า	“การเข�มีงวดเพื�อปกปอ้งสขุภูาพของประชาชนั	และสาธารณสขุ

ของประเที่ศเปน็ัวธ่ิปกปอ้งความีเสย่หูายตั�อเศรษฐกจิไมี�ใหู�รนุัแรงกว�าที่่�เราเจออย้�”

	 วันัที่่�	4	มีกราคมี	2564	รัฐบาลประกาศ	พ.ร.ก.ฉุกเฉินั	ฉบับที่่�	16	เพื�อเป็นั

เครื�องมืีอหูลักในัการจัดการกับสถิานัการณ์ระบาดรอบใหูมี�	พ.ร.ก.ฉุกเฉินัฉบับดัง

กล�าว	มีข่�อกำาหูนัดใหู�ปฏบิตัั	ิ8	ข�อ	อาที่	ิหน่�ง หู�ามีใช�อาคารหูรอืสถิานัท่ี่�เส่�ยงตั�อการ

แพร�โรค	สอง หู�ามีจัดกิจกรรมีที่่�มี่ความีเส่�ยงตั�อการแพร�โรค	สาม	การปิดสถิานัที่่�

เส่�ยงตั�อการแพร�โรค	ส่�	กำาหูนัดเงื�อนัไขในัการเปิดบรกิาร	เช�นั	การจัดท่ี่�นัั�งในัร�านัใหู�

เป็นัไปตัามีแนัวเว�นัระยะหู�างที่างสังคมี	 หู�ามีขายเครื�องดื�มีแอลกอฮั่อล์ในัร�านั	

ห้า มีาตัรการที่่�เหูมีาะสมี	เช�นั	ใหู�อำานัาจผู้้�ว�าราชการหู�ามีการใช�พื�นัที่่�	พาหูนัะ	หูรือ	

งดกิจกรรมีที่่�มี่ความีเส่�ยงตั�อการระบาด	เป็นัตั�นั

	 นัอกจากนั่�ยังประกาศใหู�	28	จังหูวัดเป็นัพื�นัที่่�ควบคุมีสง้สุด	ก�อนัประกาศ	

พ.ร.ก.ฉุกเฉินัฯฉบับที่่�	17	ยกระดับ	ควบคุมี	พื�นัที่่�ควบคุมีสง้สุดและเข�มีงวด	5	จังหูวัด

คือ	 จันัที่บุร่	 ชลบุร่	 ตัราด	 ระยอง	และสมุีที่รสาครเป็นัพื�นัท่ี่�	 “ควบคุมส้งสุดแลิะ
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เข้มงวด” ตั�องม่ีมีาตัรการเข�มีงวดอย�างยิ�ง	 เพื�อสกัดและยับยั�งการระบาดของโรค

อย�างรวดเร็วและเด็ดขาด	ด�วยการตัั�งจุดตัรวจ	หูรือ	 จุดสกัดเพื�อคัดกรองการเดินั

ที่างเข�าออกพื�นัท่ี่�อย�างเข�มีข�นั	การเดนิัที่างเข�าออกพื�นัท่ี่�	ตั�องแสดงเหูตัผุู้ลและความี

จำาเป็นั		โดยแสดงบัตัรประจำาตััวประชาชนั	หูรือ	บัตัรแสดงอื�นั	ๆ	ควบค้�กับเอกสาร

รับรองความีจำาเป็นัที่่�ออกโดยพนัักงานัเจ�าหูนั�าที่่�ท่ี่�เก่�ยวข�องหูรือเจ�าหูนั�าท่ี่�ฝ่้าย

ปกครองในัพื�นัที่่�	

 เหติุผลิท่�ไม�ลิ็อกดาวน์

	 แมี�การระบาดรอบใหูมี�วงระบาดผู้้�ตัิดเชื�อกว�างกว�า	และจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อ

มีากกว�าการระบาดรอบแรก	แตั�ผู้ลกระที่บตั�อภูาคเศรษฐกิจไมี�รุนัแรงเที่�ารอบแรก		

เนืั�องจากรัฐบาลพยามีรักษาสมีดุลระหูว�างสาธารณสุขกับเศรษฐกิจ	 เลือกใช�

มีาตัรการแบ�งพื�นัที่่�ตัามีสถิานัการณซ์ึ่้�งข�อกำาหูนัดไมี�เข�มีข�นัเที่�าการล็อกดาวนั	์โดย

ควบคุมีเฉพาะพื�นัที่่�	หูรือ	สถิานัที่่�เส่�ยง	ที่ำาใหู�กิจกรรมีที่างเศรษฐกิจยังขยับตััวได�

	 การที่่�รัฐบาลตััดสินัใจไมี�ใช�มีาตัรการล็อกดาวนั์	 ที่่�ประสบความีสำาเร็จในั

การควบคุมีการระบาดรอบแรก	เชื�อว�ามีาจาก	3	สาเหูตัุหูลักคือ	 	หน่�ง	มีาตัรการ

ล็อกดาวนั์มี่ตั�นัทุี่นัที่างเศรษฐกิจมีหูาศาล	สอง บที่เร่ยนัจากการรับมืีอกับการ

ระบาดรอบแรกที่ำาใหู�กระที่รวงสาธารณสุขร้�จักโรคโควิด-19	มีากข้�นั	และมีั�นัใจว�า

กลยุที่ธ์เดินัสายกลางเนั�นัเข�าถ้ิงและรุกตัรวจผู้้�สัมีผู้ัสเส่�ยง	 สามีารถิรับมีือกับการ

ระบาดใหูมี�ได�		และ	สาม	คือการมีาถิ้งของวัคซึ่่นัป้องกันัไวรัสโควิด-19	ที่่�ผู้้�ผู้ลิตัยา

หูลายค�ายที่ยอยประกาศความีสำาเรจ็ในัการพัฒนัาช�วงปลายป	ี2563	บางประเที่ศ

เริ�มีที่ยอยฉ่ดใหู�กับประชาชนัตัั�งแตั�ปลายปี	 2563	 	 ส�วนัประเที่ศไที่ย	 วัคซึ่่นัจาก	

บริษัที่ซึ่ิโนัแวค	ประเที่ศจ่นั	ลอตัแรกจำานัวนั	2	แสนัโดส	ขนัส�งถิ้งประเที่ศไที่ยวันัที่่�	

24	กมุีภูาพนััธ์	2564*	ซึ่้�งตั�างจากการระบาดรอบแรกที่่�ความีร้�เก่�ยวกบัไวรสัโควดิ-19	

*			กระที่รวงสาธารณสุขวางแผู้นัฉ่ดวัคซึ่่นัป้องกันัไวรัสโควิด-19	ชุดแรก	ระหูว�างเดือนัมี่นัาคมี-พฤษภูาคมี	2564	

จำานัวนั	 2	 ล�านัโดส	 ในั	 18	 จังหูวัดเป้าหูมีาย	 อาที่ิ	 สมีุที่รสาคร	 กรุงเที่พฯ	 (ฝ้ั�งตัะวันัตัก)	 ปทีุ่มีธานั่	 นันัที่บุร่	

สมีุที่รปราการ	ฯลฯ
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เกือบเป็นั	“ศ้นัย์”	ไมี�มี่ยารักษาโดยตัรง	และไมี�มี่วัคซึ่่นั

 ย่ดเย่�อ จ่ด่พ่ หาย 3-4 %

	 ตั�อผู้ลกระที่บด�านัเศรษฐกิจจากการระบาดใหูมี�	แบงก์ชาติัประเมิีนัว�า	“จะ

ไมี�รุนัแรงเหูมีือนัการระบาดรอบแรก”	นัางสาว	ชื่ญาวด่ ชัื่ยอนันติ์	ผู้้�อำานัวยการ

อาวุโส	ฝ้า่ยเศรษฐกจิมีหูภูาค	แบงกช์าติั	สรปุระหูว�างแถิลงผู้ลกระที่บตั�อเศรษฐกจิ

จากการระบาดใหูมี�	 และประเมีินัผู้ลจากการระบาดรอบใหูมี�ตั�อเศรษฐกิจไว�	 3	

สถิานัการณ	์คอื	กรณ่ท่ี่�หน่�ง	รฐับาลใช�มีาตัรการควบคุมีการระบาดปานักลาง	และ

ควบคุมีการระบาดได�ผู้ล	ใช�เวลาประมีาณ	2	เดือนั	จะกระที่บ	จ่ด่พ่	1-1.5%	สอง 

ใช�มีาตัรการควบคุมีเข�มีงวด	สามีารถิควบคุมีการระบาดได�ภูายในั	1	 เดือนั	 ผู้ล

กระที่บ	จ่ด่พ่	 2-2.5%	และกรณ่ท่ี่�สาม	 ใช�มีาตัรการปานักลางไมี�ได�ผู้ล	 จำานัวนั

ผู้้�ตัิดเชื�อยังเพิ�มีตั�อเนืั�อง	 รัฐบาลตั�องใช�มีาตัรการเข�มีงวด	สถิานัการณ์ยืดเยื�อจะ

กระที่บ	จ่ด่พ่	3-4	%	

	 ส�วนัแนัวโนั�มีเศรษฐกิจในัระยะตั�อไปข้�นัอย้�กับว�า	 จะเกิดการระบาดรอบ

สามีหูรือไมี�	 การกระจายวัคซึ่่นั	 และมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจท่ี่�รัฐบาลจะ

ขับเคลื�อนัออกมีา	อย�างไรก็ด่แบงก์ชาติัมีองว�า	 การระบาดใหูมี�ที่ำาใหู�หูลายธุรกิจ

และครัวเรือนัม่ีฐานัะการเงินัเปราะบางมีากข้�นั	 การช�วยเหูลือท่ี่�ที่ันัการณ์และตัรง

จุด	จำาเป็นัและเร�งด�วนั

 มาติรัการัเยย่วยา

	 ในัการรับมีือกับผู้ลกระที่บด�านัเศรษฐกิจจากการระบาดใหูมี�	 รัฐบาลยัง

วางใจมีาตัรการเพิ�มีสภูาพคล�อง	 อุดหูนัุนัส�วนัค�าบริการสาธารณ้ปโภูค	 ฯลฯ	

เช�นัเดย่วกบัมีาตัรการเยย่วยาและฟ้�นัฟ	้จากผู้ลกระที่บในัการระบาดในัรอบแรกปี	

2563	



107

	 มีาตัรการเพิ�มีสภูาพคล�องใหู�ผู้้�ได�รับผู้ลกระที่บจากการระบาดใหูมี�	รัฐบาล

ประกาศมีาตัรการ	“เรัาชื่นะ”	จ�ายเงินัเย่ยวยา	2	เดือนั	7,000		บาที่	(ก.พ.-มี่.ค.	64)		

โดยคาดมี่ผู้้�ได�รับสิที่ธิ	31.1	ล�านัคนั	กระจายไปยังกลุ�มีผู้้�ถิือบัตัรสวัสดิการแหู�งรัฐ	

14	ล�านัคนัโดยประมีาณ		กลุ�มีที่่�ร�วมีโครงการคนัละคร้�ง	และเราเท่ี่�ยวด�วยกนัั	ซ้ึ่�งอย้�

ในัระบบการชำาระเงนิัอเิลก็ที่รอนักิสภ์ูาครฐั	G-wallet	ที่่�ผู้�านัการคดักรองคณุสมีบตััิ	

ประมีาณ	16.8	ล�านัคนั	และกลุ�มีที่่�ไมี�อย้�ในัฐานัข�อมี้ลของรัฐอ่กจำานัวนัหูนั้�ง	 รวมี

แล�วใช�งบประมีาณ	2.22	แสนัล�านับาที่

	 ตัามีด�วยการลดภูาระค�าไฟฟ้า	เช�นั	ใช�ไมี�เกินั	90	หูนั�วย	ได�สิที่ธิใช�ไฟฟร่	

กรณ่ใช�เกนิั	90	หูนั�วย	ๆ 	แรก	ฟร	่ส�วนัที่่�เกนิัคิดค�าไฟฟา้ตัามีปกตั	ิและค�านัำ�าลดเฉล่�ย	

10	%	นัานั		2	เดอืนั	(ก.พ.-มี.่ค.	64)	ยืดเวลาการเสย่ภูาษเ่งนิัได�บคุคลธรรมีดา	ภูาษ่

หูกั	ณ	ที่่�จ�าย	และภูาษม่ีล้ค�าเพิ�มี	เช�นั	ภูาษเ่งนิัได�บุคคลธรรมีดาสำาหูรบัปีภูาษ	่2563	

(แบบ	ภู.ง.ด.90	และแบบ	ภู.ง.ด.91)	เลื�อนักำาหูนัดยื�นัแบบจากภูายในัเดอืนัม่ีนัาคมี	

2564	 เป็นัมิีถิุนัายนัปีเด่ยวกันั	 เฉพาะการยื�นัผู้�านัอินัเตัอร์เน็ัตั	และมีาตัรการลด

อัตัราเงินัสมีที่บประกันัสังคมี	2	เดือนั	(ก.พ.-ม่ี.ค.	64)	เช�นั	ผู้้�ประกันัตันัตัามีมีาตัรา	

33	ลดอัตัราเงินัสมีที่บเหูลือ	0.5	%	(เดิมี3%)	ส�วนัเงินัสมีที่บจากนัายจ�าง	3%	และ

รัฐ	2.7	%	เที่�าเดิมี	ส�วนัผู้้�ประกันัตันัตัามีมีาตัรา	39	ลดเงินันัำาส�งจาก	278	บาที่ตั�อ

เดือนัเหูลือ	38	บาที่ตั�อเดือนั	เป็นัตั�นั

 

 ความเป่รัาะบางท่�เพิ�มข่�น

	 อย�างไรกด็	่แมี�ไมี�มีก่ารลอ็กดาวนั	์แตั�มีาตัรการแบ�งพื�นัที่่�ตัามีสถิานัการณ์	

ส�งผู้ลกระที่บที่างเศรษฐกิจไมี�นั�อย	 เพราะพื�นัที่่�ควบคุมีสง้สุด	28	จังหูวัด	ซึ่้�งครอง

สดัส�วนัที่างเศรษฐกจิถิง้	75	%	สถิานัประกอบการที่่�เส่�ยงตั�อการแพร�ระบาดโรคถ้ิก

สั�งปิด	เช�นั	กรุงเที่พมีหูานัคร	สั�งปิด	25	สถิานัที่่�เส่�ยง	อาที่ิ		สวนันัำ�า	สวนัสนัุก	ร�านั

อินัเตัอร์เนั็ตั	 สปา	 นัวดแผู้นัโบราณ	 ผัู้บ	 ร�านัอาหูารนัั�งที่านัเปิดได�ระหูว�าง	
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6.00-19.00	นั.	(พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมีในั

ฐานัะ	ศบค.ได�ยกเลิกคำาสั�งดังกล�าว	และเปล่�ยนัเป็นัเปิดได�ถ้ิง	 21.00	นั.	ตัามีข�อ

ร�องเรย่นัของนัายกสมีาคมีภัูตัตัาคารไที่ย)	ตัั�งแตั�วันัที่่�	2-17	มีกราคมี	2564	แมี�กที่มี.

เริ�มีคลายล็อกใหู�	13	ธุรกิจ	อาทิี่	ร�านัเกมี	ร�านัอินัเตัอร์เน็ัตัใหู�กลับมีาเปิดได�	(22	มี.ค.	

64)	แตั�ผู้ลกระที่บก็เกิดข้�นัแล�ว

	 มีาตัรการปิดธรุกจิบางประเภูที่และอนัญุาตัใหู�เปดิบรกิารบางประเภูที่	แตั�

มี่ข�อกำาหูนัดในัการใหู�บริการ	เช�นั	จำากัดเวลา	หูรือ	จำากัดจำานัวนัล้กค�าที่่�รับบริการ

ตั�อครั�ง	 เป็นัตั�นั	 ข�อจำากัดดังกล�าวมี่ผู้ลกระที่บตั�อรายได�ของธุรกิจโดยตัรง	 ขณะท่ี่�

อุตัสาหูกรรมีที่�องเที่่�ยว	แหูล�งจ�างแรงงานัใหูญ�	แผู้นัเปิดรับนัักที่�องเท่ี่�ยวตั�างชาติั

ตั�องหูยุดชะงักไปโดยปริยาย	ที่ั�งจากสถิานัการณ์ระบาดจากภูายนัอกและภูายในั

ประเที่ศ		เช�นัเด่ยวกับนัักที่�องเที่่�ยวในัประเที่ศ	โรงแรมีในัเมืีองที่�องเที่่�ยวหูลัก	และ

เมีืองรองกลับมีาเผู้ชิญสภูาพไร�แขกเข�ามีาเช็คอินั	 	 เช�นัเด่ยวกับช�วงล็อกดาวนั์ปี	

2563	อก่ครั�ง	เงื�อนัไขดังกล�าวส�งผู้ลใหู�แรงงานัจำานัวนัมีากโดยเฉพาะในัภูาคบรกิาร	

เส่�ยงถ้ิกเลื�อนัฐานัะเป็นัผู้้�เสมืีอนัการว�างงานั	ซึ่้�งเป็นัสถิานัการณ์ที่่�ซึ่ำ�าเตัิมีที่ั�งธุรกิจ	

และครัวเรือนั	ที่่�ผู้ลกระที่บจากการระบาดรอบแรกยังไมี�หูายด่	ใหู�หูนัักหูนั�วงยิ�งข้�นั

ไปอ่ก

	 การผู้�อนัคลายเริ�มีตั�นัเมีื�อสถิานัการณ์ในัหูลายจังหูวัดไมี�พบผู้้�ป่วยตั�อเนืั�อง		

ยกเว�นัจังหูวัดสมีุที่รสาครที่่�จำานัวนัผู้้�ป่วยยังเพิ�มีข้�นัจากการคัดกรองเชิงรุกกลุ�มี

แรงงานัตั�างด�าว	และกรุงเที่พฯ-ปริมีณฑล	ที่่�ยอดพบผู้้�ป่วยยังขยับข้�นั	ที่่�ประชุมีศบค.

ชุดใหูญ�	 (29	 มี.ค.	 64)	 มี่มีตัิผู้�อนัคลายมีาตัรการ	 ด�วยการจัดแบ�งพื�นัที่่�ตัามี

สถิานัการณใ์หูมี�	โดยจงัหูวดั	สมีทุี่รสาคร	คงเปน็ัพื�นัที่่�	ควบคมุสง้สุดแลิะเขม้งวด 

(ส่แดงเข�มี) ส�วนพ่�นท่�ควบคุมส้งสุด(ส่แดง)	 มี่	 4	 จังหูวัด	 คือกรุงเที่พฯ	 และ

ปริมีณฑลอ่ก	3	จังหูวัด	(สมีุที่รปราการ	ปทีุ่มีธานั่	นันัที่บุร่)	จากเดิมีมี่	28	จังหูวัด		

พ่�นท่�ควบคุม(ส่ส�มี)	20	จังหูวัด	พ่�นท่�เฝ้่ารัะวังส้ง(ส่เหูลือง)	17	จังหูวัด	และพ่�นท่�
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เฝ่า้รัะวงั(สเ่ขย่ว)	35	จงัหูวัด	พร�อมีขยายเวลา	ลดข�อหู�ามีในัการที่ำาการค�าเพิ�มีเตัมิี	

เช�นั	สมีุที่รสาคร	 ร�านัอาหูารเปิดได�ถิ้ง	21.00	นั.	แตั�โรงเร่ยนัยังไมี�อนัุญาตัใหู�เปิด

การเร่ยนัการสอนั		

	 กรุงเที่พฯ	และ	3	จังหูวัดซึ่้�งอย้�ในัพื�นัที่่�ควบคุมีส้งสุด	(ส่แดง)	ร�านัอาหูาร

เปดิได�ถ้ิง	23.00	นั.	แตั�หู�ามีขายเครื�องดื�มีแอลกอฮั่อล์	และยงัไมี�อนัญุาตัใหู�ผัู้บ	บาร์	

คาราโอเกะ	เปิดบริการ		ส�วนัพื�นัที่่�ควบคุมี(ส่ส�มี)	20	จังหูวัด	ผู้ับ	บาร์	คาราโอเกะ	

เปิดได�ถ้ิง	 23.00	 นั.	 ร�านัอาหูารเปิดได�ถ้ิง	 23.00	 นั.	 และจำาหูนั�ายเครื�องดื�มี

แอลกอฮั่อล์ได�จนัถิ้งเวลาร�านัปิด	แสดงดนัตัร่ได�	แตั�งดเตั�นัรำา	พื�นัที่่�เฝ้้าระวังส้ง(ส่

เหูลือง)	 17	 จังหูวัด	 และพื�นัที่่�เฝ้้าระวัง(ส่เข่ยว)	 35	 จังหูวัด	 ร�านัอาหูาร	 บาร์	

คาราโอเกะผู้ับ	 เปิดได�เช�นัเด่ยวกับพื�นัที่่�ควบคุมี	ส�วนัโรงเร่ยนัในัพื�นัที่่�สแ่ดง	ศบค.

ใหู�จัดการเร่ยนัแบบผู้สมีผู้สานั	หูรือ	เร่ยนัที่ั�งในัหู�องเร่ยนัและออนัไลนั์		ส�วนัพื�นัที่่�ส่

ส�มี	เหูลือง	เข่ยว	รวมี	72	จังหูวัด	เปิดการเร่ยนัการสอนัได�ตัามีปกตัิ		โดยประกาศ

ดังกล�าวมี่ผู้ลตัั�งแตั�	1	กุมีภูาพันัธ์	2564

 วัคซั่นค่อความหวัง

	 นัักเศรษฐศาสตัร์หูลายสำานัักมีองคล�าย	ๆ	กันัว�า	สถิานัการณ์การระบาด

ไวรสัโควดิ-19	ของโลกที่่�จำานัวนัผู้้�ปว่ยสะสมีที่ั�วโลกที่ะล	ุ100	ล�านัคนั	(26		มี.ค.	64)	

กำาลังถ้ิงจุดส้งสุด	 หูลังประเที่ศตั�าง	 ๆ	 เริ�มีที่ยอยฉ่ดวัคซึ่่นั	 สำานัักข�าวบล้มีเบิร์ก	

รายงานั	(27	มี.ค.	64)	วัคซึ่่นัป้องกันัเชื�อไวรัสโควิด-19	ฉ่ดไปแล�ว	71.3	ล�านัโดสในั		

57	ประเที่ศ	ขณะที่่�	ศาสตัราจารย์	นัพ.ยง	ภู้�วรวรรณ	ระบุ	ในัเฟซึ่บุค๊	“Yong	Poo-

varawan”	(29		มี.ค.	64)		“ขณะน่ั�ทัี่�วโลกเพิ�มีการฉ่ดวัคซ่ึ่นัป้องกันัเชื�อโควิด-19	วันัละ	10	

ล�านัโดส	คาดการณส์ิ�นัเดอืนัมีกราคมี	(2564)	จะมีย่อดฉด่วคัซึ่น่ัราว	100	ล�านัโดส”	
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	 ยอดฉด่วคัซึ่น่ัที่่�เพิ�มีมีากข้�นั	ๆ 	ถิก้เชื�อมีโยงกบัการฟ้�นัตัวัของเศรษฐกจิโลก		

ไอเอ็มีเอฟ	 (กองทีุ่นัการเงินัระหูว�างประเที่ศ)	 คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี	 2564	

จ่ด่พ่จะขยายตััว	 5.5	%	 (เดิมี5.2%)	 แตั�ปรับลดคาดการณ์จ่ด่พ่อาเซึ่่ยนัเหูลือ

5.2	%	(เดิมี	6.2	%)	จ่ด่พไ่ที่ยเหูลือ	2.7	%	(เดิมี4%)	ขณะเด่ยวกันักระที่รวงการ

คลังปรับ	คาดการณ์จ่ด่พ่ปี	2564	(ครั�งที่่�1)	เหูลือ	2.8	%	(เดิมี	4.5%)	จากผู้ลการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19	ในัหูลายประเที่ศรวมีที่ั�งประเที่ศไที่ย	ซ้ึ่�งส�งผู้ลกระที่บตั�อ

กิจกรรมีที่างเศรษฐกิจ

	 วัคซึ่่นัที่ำาใหู�โลกมี่ความีหูวัง	การระบาดใหูมี�ไมี�รุนัแรงเที่�าการระบาดรอบ

แรก	แตั�ม่ีผู้ลกระที่บตั�อช่วิตัและเศรษฐกิจเช�นัเด่ยวกันั.
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2562

1ธ.ค.	 มี่รายงานัพบผู้้�ป่วยปอดอักเสบในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั	มีณฑลหู้เป่ย	เมืีองเศรษฐกิจ	

	 อันัดับ	8	ของจ่นั

31 ธ.ค. องค์การอนัามีัยโลก	 ได�รับรายงานัจากจ่นัว�า	 พบผู้้�ป่วยปอดอักเสบเป็นั

	 กลุ�มีก�อนัจำานัวนั	27	ราย	ในัเมีืองอ้�ฮั่ั�นั

2563

1 ม.ค.	 จ่นัปิดตัลาดอาหูารที่ะเล	หูัวหูนัันั	ซึ่้�งถิ้กระบุว�าเป็นัตั�นัตัอการระบาดของ	

	 ไวรัสโคโรนัาสายพันัธุ์ใหูมี�	2019

3 ม.ค. (1)	จำานัวนัผู้้�ติัดเชื�อในัจ่นัเพิ�มีเป็นั	44	คนัทีุ่กคนัเก่�ยวข�องกับตัลาดอาหูาร	

	 ที่ะเล	 หัูวหูนัันั	ช�วงนัั�นัมี่เที่่�ยวบินัตัรงจากอ้�ฮั่ั�นัเข�าไที่ย	5	 เท่ี่�ยวบินัตั�อวันั

           (2)	กรมีควบคุมีโรค	กระที่รวงสาธารณสุข		ยกระดับปฏิบัตัิการจากภูาวะ	

	 ปกตัิ	เป็นัการจัดการภูาวะฉุกเฉินัระดับที่่�	1	เรัิ�มคัดกรัองผ้้เดินทางมา 

 จากเม่องอ้ �ฮั่ ั �นท่ �ท�าอากาศยาน สุวรัรัณภ้มิ ดอนเม่อง ภ้เก็ติ  

 เชื่่ยงใหม� ฯลิฯ

4 ม.ค.	 กระที่รวงสาธารณสุข	เปิดศ้นัย์ปฏิบัตัิการภูาวะฉุกเฉินั

7 ม.ค สุว่ เจ่�ยนกั�ว	นัักวิที่ยาศาสตัร์ด�านัไวรัสวิที่ยาชาวจ่นั	ระบุเชื�อโรคที่่�พบในั	

	 ตััวผู้้�ป่วยเป็นัไวรัสโคโรนัาสายพันัธ์ุใหูมี�	 2019	 	 หูรือไวรัสโควิด-19
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11 ม.ค.	จ่นัเผู้ยข�อมี้ลพันัธุกรรมีไวรัสโคโรนัาที่่�ตัรวจพบครั�งแรก

13 ม.ค.	กระที่รวงสาธารณสุขยืนัยันั	นัักที่�องเที่่�ยวหูญิงชาวจ่นัวัย	61	ปี	จากเมืีอง	

	 อ้�ฮั่ั�นั	ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	คนัแรกในัไที่ย	และรายแรกที่่�ตัรวจพบนัอก	

	 ประเที่ศจ่นั

15 ม.ค.	กรมีควบคุมีโรค	 กระที่รวงสาธารณสุข	 	 ยกระดับศ้นัย์ปฏิบัตัิการภูาวะ

	 ฉุกเฉินัเป็นัระดับ	2

17 ม.ค.	ไที่ยพบผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	รายที่่�	2		เป็นันัักที่�องเที่่�ยวหูญิงชาวจ่นัวัย		

	 74	ปี	มีาจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นั

22 ม.ค.	กรมีควบคุมีโรค	 กระที่รวงสาธารณสุข	 ยกระดับศ้นัย์ปฏิบัตัิการภูาวะ

	 ฉุกเฉินัเป็นัระดับ	3

23 ม.ค. (1)	 อ้�ฮัั่�นัประกาศปิดเมืีอง	 (ล็อกดาวน์ั)	ปิดระบบขนัส�ง	 ยกเลิกสายการ

	 บินัขาออก	ควบคุมีการเข�าออกจากที่่�พักของพลเมีือง

 (2)		ไที่ยพบผู้้�ติัดเชื�อไวรัสโควิด-19	รายที่่�	5	เป็นันัักที่�องเที่่�ยวหูญิงชาวจ่นั	

	 	วัย	33	ปีเดินัที่างมีาจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นั

   

24 ม.ค.	ผู้้�ติัดเชื�อไวรัสโควิด-19	 ในัจ่นักระจายไป	 28	 	 เมืีอง	 มี่ผู้้�ตัิดเชื�อยืนัยันั	

	 830	 ราย	 เส่ยช่วิตั	 26	 ราย	พบผู้้�ป่วยนัอกประเที่ศจ่นัในั	 15	ประเที่ศ

	 สิงคโปร์	แนัะนัำาประชาชนัหูล่กเล่�ยงการเดินัที่างไปเมีืองอ้�ฮั่ั�นั

25 ม.ค.	สหูรัฐอเมีริกา	ออสเตัรเล่ย	ฝ้รั�งเศส	อพยพพลเมีืองออกจากเมืีองอ้�ฮัั่�นั
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27 ม.ค.	จ่นัปิดเมีืองเพิ�มีเป็นั	13	เมีือง	ประกอบด�วย	อ้�ฮั่ั�นั	เจ�อเจ่ยง	เจิ�งโจว	ซึ่ื�อปี�		

	 หูวงกัง	ล่ฉวนั	จิ�นัโจว	เฉ่ยนัเจ่ยง	เซึ่่ยนัเถิา		หูวงสือ	เส่ยนัหูนัิง		เส่�ยวถิ�านั	

	 และ	เอินัซึ่ือ	กระที่บประชากร	33	ล�านัคนั	พร�อมีระดมีแพที่ย์	6,000	คนั	

	 จากที่ั�วประเที่ศเข�าส้�เมีืองอ้�ฮั่ั�นั	
 

28 ม.ค. พลิ.อ.ป่รัะยุทธ์ จันทร์ัโอชื่า	นัายกรัฐมีนัตัร่และรัฐมีนัตัร่ว�าการ	(รมีว.)

	 กระที่รวงกลาโหูมีตัั�งนัาย	อนัุที่ินั	ชาญว่รกุล	รองนัายกฯ		และรมีว.	

	 กระที่รวงสาธารณสุข	เป็นัประธานัคณะกรรมีการแก�ไขปัญหูา	โควิด-19	

30 ม.ค.	องค์การอนัามีัยโลก	ประกาศว�าการระบาดของโรคโควิด-19	 เป็นัภูาวะ

	 ฉุกเฉินัด�านัสาธารณสุข	ระหูว�างประเที่ศ

31 ม.ค.	(1)	จ่นัยกระดับป้องกันัการระบาดไวรัสโควิด-19	ด�วยการหูยุดใหู�บริการ		

	 รถิบัส	 รถิไฟใตั�ดินั	 เรือ	 รถิไฟ	และเครื�องบินั	 ในั	 15	 เมีืองประกอบด�วย	

	 อ้�ฮั่ั�นั		หูวงกัง	ซึ่ื�อปี�	เจิ�งโจว	เจ�อเจ่ยง	เอินัซึ่ือ	เส่�ยวถิ�านั	เส่ยนัหูนัิง	หูวงสือ		

	 เซึ่ย่นัเถิา	เฉ่ยนัเจ่ยง	จิ�นัโจว	ล่ฉวนั	กวางโจว	และเที่่ยนัจินั		ปักกิ�งยกเลิก	

		 การฉลองเที่ศกาลตัรุษจ่นั

 (2)	สายการบินัหูลายสาย		อาที่ิ	บริติัช	แอร์เวย์ส	เคแอลเอ็มี	ลุฟที่์ฮัั่นัซึ่�า	

	 ฟินัแอร์	 EL	AL	 อิสราเอล	แอร์ไลนัส์	 แอร์แคนัาดา	อ่วาแอร์	 	 แอร์โซึ่ล		

	 ไลอ�อนัแอร์	และแอร์อินัเด่ย	ยกเลิกเที่่�ยวบินัไปกลับจ่นัชั�วคราว

 (3)	กระที่รวงสาธารณสุขแถิลงพบผู้้�ป่วยใหูมี�	5	ราย	ผู้้�ป่วยสะสมีรวมี	19		

	 ราย	รักษาหูายกลับบ�านั	7	ราย		รักษาตััวในัโรงพยาบาล		12	ราย		ผู้้�ป่วย	

	 ใหูมี�	5	ราย	4	รายเดินัที่างมีาจากเมีืองอ้�ฮั่ั�นั อ่ก 1 รัายชื่ายไทยวัย 50 ป่ี

   อาชื่พ่ขับแท็กซั่� นับเป่็นการัติิดเชื่่�อจากคนส้�คนครัั�งแรักในไทย
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4 ก.พ.	 ไที่ยพบผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	เพิ�มี	6	ราย	โดย	2	ราย	เป็นั	สามี่-ภูรรยามี่	

	 ประวัตัิเดินัที่างไปญ่�ปุ่นั	อ่ก	2	ราย	ขับรถิโดยสารไมี�ประจำาที่างใหู�นััก

	 ที่�องเที่่�ยวจ่นั	และอ่ก	2รายเป็นันัักที่�องเที่่�ยวชาวจ่นั

5 ก.พ. คณะกรรมีการนัโยบายการเงนิั	(กนัง.)	ประชมุีครั�งที่่�1/2563	มีม่ีตัเิอกฉนััที่์

		 ลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายลง	0.25%	เหูลือ	1	%

11 ก.พ. (1)	องค์การอนัามีัยโลกตัั�งชื�อโรคที่่�เกิดจากไวรัสโคโรนัาสายพันัธุ์ใหูมี�ว�า			

 โรัคโควิด-19		หูรือ	โรคตัิดเชื�อไวรัสโคโรนัา	2019

 (2)	คณะกรรมีการระหูว�างประเที่ศว�าด�วยอนัุกรมีวิธานัของไวรัสICTV	ตัั�ง	

	 ชื�อไวรัสที่่�ค�นัพบใหูมี�ว�า	SARS-COV-2

 (3)	ไที่ยปฏิเสธใหู�เรือสำาราญ	เวสเติอรั์ดัม (Westerdam)	สัญชาตัิ	

	 เนัเธอร์แลนัด์-สหูรัฐฯ	เข�าเที่่ยบที่�าที่่�ที่�าเรือแหูลมีฉบัง		หูลังถิ้กปฏิเสธ	

	 จาก	ฟิลิปปินัส์ญ่�ปุ่นั	และ	เกาหูล่ใตั�	ก�อนัที่่�กัมีพ้ชา	อนัุญาตัใหู�เที่่ยบ	

	 ที่�าที่่�ที่�าเรือส่หูนัุวิลล์		

16 ก.พ. อิสราเอลเริ�มีมีาตัรการกักตััวผู้้�เดินัที่างมีาจาก	 จ่นั	 ไที่ย	 สิงคโปร์	 	 เขตั

	 บริหูารพิเศษ	ฮั่�องกง	และมีาเก๊า	ก�อนัเข�าประเที่ศ

18 ก.พ.	กระที่รวงสาธารณสุขเพิ�มีเกณฑ์คัดกรอง	เพิ�มีผู้้�เดินัที่างจากญ่�ปุ่นัและ	

	 สิงคโปร์	และยกระดับมีาตัรการรับมืีอการระบาดโควิดเป็นัระดับ	3	หูรือ	

	 ทีุ่กจังหูวัดตั�องมี่โรงพยาบาลที่่�สามีารถิรองรับผู้้�ป่วยโควิดได�อย�างนั�อย	

	 1	แหู�ง	
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1 ม่.ค. ชื่ายไทยวัย 35 ป่ี เสย่ชื่่วิติจากโรัคโควิด-19  คนแรักของป่รัะเทศ

 2 ม.่ค.	 (1)	นัายอนัุที่ินั	ชาญว่รกุล	รองนัายกฯและรมีว.กระที่รวงสาธารณสุข		

	 ประกาศใหู�โรคโควิด	-19	เป็นัโรคติัดตั�อร�ายแรง		

 (2)	กระที่รวงสาธารณสุขประกาศใหู�	อิตัาล่	อิหูร�านั	เกาหูล่ใตั�	จ่นั		

	 ฮั่�องกง	และมีาเก๊า	เป็นัเขตัโรคติัดตั�ออันัตัราย

4 ม.่ค. (1)	 พล.อ.ประยุที่ธ์	 จันัที่ร์โอชา	 นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	

	 ลงนัามีคำาสั�งนัายกฯ	72/2563จัดตัั�งศ้นย์ข้อม้ลิมาติรัการัแก้ไขป่ัญหา 

 จากโรัคติิดเชื่่�อไวรััสโคโรันา 2019 (โควิด-19)

 (2)	 รัฐบาลอพยพพลเมีืองไที่ย	 138	 คนั	 จากเมีืองอ้�ฮั่ั�นักลับไที่ย

6 ม่.ค.	 สนัามีมีวยลุมีพินั่	จัดการแข�งขันัชกมีวยรายการ	“ศ่กลิุมพิน่ แชื่มเป่ี�ยน 

 เกรัิกไกรั”	ก�อนัสนัามีมีวยกลายเป็นั	แหูล�งแพร�กระจายโรคระบาดอย�าง

	 รวดเร็ว	(Super	Spreader)	ไปที่ั�วประเที่ศ

7 ม่.ค. แรงงานัไที่ยที่่�ลักลอบที่ำางานัในัเกาหูล่ใตั� 	 (ผู้่นั�อย) 	 จากเมีือง	

 คยองซััง(Gyeongsang)	และเมีืองแทก้(Daegu)	เดินัที่างถิ้งไที่ย	

	 จำานัวนั		80			คนัโดยประมีาณ			หูลบหูนั่การกักตััวจากที่�าอากาศยานั	

	 สุวรรณภู้มีิ	สร�างความีกังวลตั�อสถิานัการณ์แพร�ระบาดไวรัสโควิด-19	ในั	

	 สังคมีเพิ�มีข้�นั	

9 ม่.ค.	 ตัลาดหูุ�นัผู้นััผู้วนัหูนััก	ดัชน่ัตัลาดหุู�นั	ปดิท่ี่�	1,255.94	จุด	ลดลง	108.61จุด

		 หูรือลดลง	7.96%	จากปัจจัยกังวลในัวิกฤตัิโควิด	และแรงเที่ขายในัหูุ�นั	
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	 กลุ�มีพลังงานั	เนัื�องจากซึ่าอุดิอาระเบ่ยและรัสเซึ่่ย	ไมี�สามีารถิตักลงกันั	

	 ได�ในัการประชุมีร�วมีกันัของกลุ�มีโอเปก	(องค์การกลุ�มีประเที่ศที่่�ส�ง	

	 นัำ�ามัีนัออก)	และชาติัพันัธมีิตัร

10 ม่.ค. (1) ส่ จิ�นผิง	ประธานัาธิบด่จ่นัเดินัที่างเยือนัเมีืองอ้�ฮั่ั�นัครั�งแรก	นัับจาก	

	 เกิดการระบาดของไวรัส	โควิด-19

 (2)	 ครมี.เหู็นัชอบมีาตัรการเย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส1	 ซ้ึ่�งม่ีมีาตัรการ

	 สินัเชื�อดอกเบ่�ยตัำ�า	(Soft	loan)	วงเงินัรวมี	1.5	แสนัล�านับาที่ดอกเบ่�ย	2%

		 ช�วยเหูลือผู้้�ประกอบการเอสเอ็มีอ่ที่่�ได�รับผู้ลกระที่บจากวิกฤติัโควิด	

	 เป็นัหูลัก

11 ม.่ค. (1)	องค์การอนัามีัยโลก	ประกาศใหู�การแพร�ระบาดของโรคตัิดเชื�อไวรัส

	 โควิด-19	เป็นัการระบาดใหูญ�	(pandemic)	ที่ั�วโลก	“ในัช�วง	2สัปดาหู์ที่่�	

	 ผู้�านัมีาจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อนัอกประเที่ศจ่นัได�เพิ�มีข้�นั	13	เที่�าตััว	และจำานัวนั	

	 ประเที่ศท่ี่�ติัดเชื�อได�เพิ�มีข้�นั	3	เที่�า”	นัายเทดรัอส อัดฮั่านอม เกเบรัเยซัุส 

  ผู้้�อำานัวยการองค์การอนัามีัยโลก	กล�าวในัแถิลงการณ์

 (2) โรัดรัิโก ด้แติรั์เติ	ประธานัาธิบด่ฟิลิปปินัส์	ประกาศปิดการคมีนัาคมี	

	 ในักรุงมีะนัิลา		หู�ามีการชุมีนัุมี	หู�ามีชาวตั�างประเที่ศจากประเที่ศกลุ�มี	

	 เส่�ยงเดินัที่างเข�าประเที่ศ

             (3)	ไวรัสโควิด-19	ระบาดไป	121	ประเที่ศ	(รวมีเขตับริหูารพิเศษ)	ม่ีผู้้�ตัิด	

	 เชื�อ	122,289	ราย	เส่ยช่วิตั	4,389	ราย	และรักษาหูาย	67,009	ราย

12 ม.่ค. (1) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย	ปลัดกระที่รวงสาธารณสุข	(ขณะนัั�นั)		

	 แถิลงพบผู้้�ตัิดเชื �อไวรัสโควิด-19	จากผู้ับย�านัที่องหูล�อเป็นักลุ�มีก�อนั		
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	 11	คนั	แยกเป็นัชาย	5	คนัและหูญิง	6	คนั	

	 (2)	พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯ	และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี

	 ลงนัามีในัคำาสั�งนัายกฯที่่�	76/2563	เรื�องจัดตัั�งศ้นย์บรัิหารัสถานการัณ์ 

 การัแพรั�รัะบาดโรัคติิดติ�อเชื่่�อไวรััสโควิด 2019	หูรือ“ศ้นย์บรัิหารั 

 สถานการัณ์โควิด19”	พร�อมีตัั�งคณะกรรมีการบริหูารสถิานัการณ์การ	

	 แพร�ระบาดของโรคตัิดตั�อไวรัสโคโรนัา	2019	(โควิด-19)	นัายกฯเป็นั	

	 ประธานัมี่กรรมีการ		23		ค			ประกอบด�วยรัฐมีนัตัร่กระที่รวงตั�าง	ๆ		และ

	 ผู้้�บริหูารหูนั�วยราชการที่่�เก่�ยวข�อง

 (3)	ตัลาดหูลักที่รัพย์ฯ	หูยุดที่ำาการซืึ่�อ-ขายหุู�นัชั�วคราว	(Circuit	breaker)			

	 ระหูว�างเวลา	14.38-15.08	นั.	หูลังดัชนั่ตัลาดหูุ�นัปรับลดลง	125.05	จุด		

	 หูรือ	10%	เป็นัการใช�ครั�งแรกนัับจากวิกฤตัิแฮั่มีเบอร์เกอร์ในัปี	2551		

	 หูลังเปิดที่ำาการซึ่ื�อ-ขายอ่กครั�ง		ดัชนั่ตัลาดหูุ�นั	ปรับลดลงมีายังจุดตัำ�าสุด	

	 ที่่�	1,095.37	จุด	ลดลง154.52	จุด	หูรือ12.36	%	(ตัำ�าสุดในัรอบเกือบ	8		

	 ปี)		และปิดที่ำาการที่่�	1,114.91			จุด	ลดลง	134.98	จุด	หูรือ	10.80%		

	 มี้ลค�าการซึ่ื�อ-ขาย	101,402.	17	ล�านับาที่

 (4)	เริ�มีมี่รายงานัผู้้�ป่วยโรคโควิด-19	จากผู้ับย�านัที่องหูล�อ

13 ม่.ค. (1)	สถิานัเอกอัครราชที่้ตัไที่ย	ณ	กรุงกัวลาลัมีเปอร์	ประกาศใหู�คนัไที่ย		

	 132	คนัที่่�เดินัที่างไปร�วมีพิธ่กรรมีที่างศาสนัาที่่�มีาเลเซึ่่ยเข�าพบแพที่ย์เพื�อ	

	 ตัรวจหูาเชื�อไวรัสโควิค-19	หูลังพบผู้้�ร�วมีกิจกรรมีตัิดเชื�อ

 (2)	ตัลาดหูลักที่รัพย์ฯ	หูยุดที่ำาการซืึ่�อ-ขายหุู�นัชั�วคราว	ตัั�งแตั�		09.59-10.29	นั.		

	 หูลังดัชนั่ตัลาดหูุ�นั	ปรับลดลง	111.52	จุด	หูรือ	10%
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14 ม่.ค. (1) แมทธิว ด่น	ดาราที่่�ที่ำาหูนั�าที่่�พิธ่กรในัศ้กลุมีพินั่	แชมีเปี�ยนั	เกริกไกร		

	 ประกาศผู้�านัอินัสตัราแกรมีส�วนัตััวว�าติัดเชื�อไวรัสโควิด-19

 (2)	องค์การอนัามีัยโลก	แถิลงยุโรปเป็นัศ้นัย์กลางระบาดของโลกหูลัง	

	 จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อแซึ่งหูนั�าจ่นั

15 ม่.ค. (1)	ไทยพบผ้้ป่่วยเพิ�ม 32 คนรัวมผ้้ป่่วยสะสมทะลุิหลัิกร้ัอยคนครัั�งแรัก  

	 ยอดผู้้�ป่วยสะสมีเป็นั	114	คนั	รักษาหูาย	37	คนั	รักษาตััวในัโรงพยาบาล		

	 76	คนั	เส่ยช่วิตั	1	คนั

 (2)	สื�อหูลายสำานัักรายงานัประชาชนัหูลายพื�นัที่่�ในัเขตักรุงเที่พฯและ	

	 ปริมีณฑลแหู�ซึ่ื�อบะหูมี่�ก้�งสำาเร็จร้ป	ข�าวสาร	ปลากระป๋อง	อาหูารหูาร	

	 แหู�ง	ในัหู�างค�าปล่กสมีัยใหูมี�	เนัื�องจากกังวลสินัค�าจะขาดตัลาดจาก	

	 สถิานัการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19

16 ม่.ค. (1)		นัักลงทีุ่นัเริ�มีเที่ขายกองทีุ่นัตัราสารหูนั่�

 (2)	พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯ	และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี			

	 แถิลงการณ์ผู้�านัโที่รทัี่ศน์ัรวมีการเฉพาะกิจแหู�งประเที่ศไที่ย	ถ้ิง	6	มีาตัรการ

	 ท่ี่�ประกาศเพื�อรับมืีอกับการระบาดของไวรัสโควิด-19	โดยยำ�าว�าชุดมีาตัรการ

	 ท่ี่�ออกมีาเพื�อชะลอการระบาดใหู�อย้�ในัระยะที่่�	2	ใหู�นัานัท่ี่�สดุ	โดยมีาตัรการ

	 ชุดดังกล�าวเริ�มีปิดสถิานัที่่�	ที่่�มี่ความีเส่�ยงตั�อการแพร�ระบาด	พร�อมียืนัยันั	

	 สนิัค�าอปุโภูคบรโิภูคมีเ่พ่ยงพอไมี�จำาเปน็ัตั�องกกัตันุั	“ป่รัะเทศไทยจะชื่นะ

 การัติ�อส้้กับไวรััสน่�ก็ด้วยความรั�วมม่อของป่รัะชื่าชื่น”	นัายกฯกล�าว

17 ม่.ค. (1) ครมี.มี่มีตัิใหู�ปิดชั�วคราว	มีหูาวิที่ยาลัย	โรงเร่ยนันัานัาชาตัิ	สถิาบันั

	 กวดวิชา		สนัามีมีวย	สนัามีมี�า	สนัามีก่ฬา		สถิานับันัเที่ิง	สถิานับริการ		

	 นัวดแผู้นัโบราณ	ฯลฯ
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 (2)	สื�อเผู้ยแพร�ภูาพ	พล.อ.ประยุที่ธ์	นัายกรัฐมีนัตัร่	และรมีว.กระที่รวง	

	 กลาโหูมี	ร�วมีประชุมีกับคณะอาจารย์แพที่ย์ประกอบด�วย	ศ.คลิินิก 

 เก่ยรัติิคุณ   นพ.ป่ิยะสกลิ สกลิสัติยาทรั	อด่ตัอธิการบด่มีหูาวิที่ยาลัย	

	 มีหูิดล	และรมีว.กระที่รวงสาธารณสุข		ศ. คลิินิก เก่ยรัติิคุณ  นพ.  

 อ ุดม คชื่ินทรั 	อด ่ตัคณบด่คณะแพที่ยศาสตัร ์ 	ศ ิร ิราชพยาบาล		

	 มีหูาวิที่ยาลัยมีหูิดล	ศ.นพ.ยง ภ้�วรัวรัรัณ	ราชบัณฑิตัและหูัวหูนั�าศ้นัย์	

	 เช ่ �ยวชาญเฉพาะที่างด�านัไวร ัสว ิที่ยาคลินั ิก	คณะแพที่ยศาสตัร์		

	 จุฬาลงกรณ์มีหูาวิที่ยาลัย	ศ.เก่ยรัติิคุณ นพ.อมรั ล่ิลิารััศม่	อาจารย์แพที่ย์	

	 อายุรศาสตัร์	นัายกแพที่ยสมีาคมีแหู�งประเที่ศไที่ย	และศ.เก่ยรัติิคุณ  

 พญ.สมศร่ั เผ�าสวัสดิ� นัายกแพที่ยสภูา	โดยนัายกฯร�วมีประชุมีกับคณะ	

	 อาจารย์แพที่ย์เพื�อร�วมีวางแนัวที่างรับมีือการระบาดของไวรัสโควิด-19		

	 ที่่�ที่ำาเนั่ยบรัฐบาล	เมีื�อวันัที่่�	16	มี่นัาคมี	โดยนัายกฯได�กล�าวระหูว�างการ	

	 หูารือว�า	ใหู�ที่่มีแพที่ย์และบุคลากรที่างการแพที่ย์เป็นัคนันัำาเรื �อง	

	 มีาตัรการ	รัฐบาลและหูนั�วยงานัราชการเป็นัฝ้่ายสนัับสนัุนั

 (3)	ยอดผู้้�เส่ยช่วิตัจากการตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ในัอิตัาล่ที่ะลุ	1,000	คนั	

	 โดยมี่ยอดผู้้�ติัดเชื�อยืนัยันั	27,980	คนั	รักษาหูาย	2,749	คนั		

19 ม่.ค.	รัฐบาลออสเตัรเล่ยประกาศภูาวะฉุกเฉินัด�านัความีมีั�นัคงช่วภูาพของ	

	 มีนัุษย์	โดยระบุว�าเป็นัวิกฤตัิรุนัแรงที่่�สุดในัรอบ	100	ปี	เร่ยกร�องชาว	

	 ออสเตัรเล่ยงดเดินัที่างไปตั�างประเที่ศ	ใหู�อำานัาจรัฐสั�งปิดเมีือง

20 ม่.ค.	กนัง.ประชุมีนััดพิเศษที่่�ประชุมีมี่มีตัิเอกฉันัที่์	ลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบาย	

	 ลง	0.25%	เหูลือ	0.75%	(มี่ผู้ล	23	มี่.ค.)	เพื�อลดผู้ลกระที่บที่่�เกิดข้�นัตั�อ	

	 เศรษฐกิจโดยรวมีจากวิกฤตัิโควิด
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21 ม่.ค.	กรุงเที่พมีหูานัครสั�งปิด	26	สถิานัที่่�เส่�ยง	เป็นัเวลา	22	วันั	เริ�มี	22	มี่.ค.-	

	 12	เมี.ย.	2563	อาที่ิ	หู�างสรรพสินัค�า	(ยกเว�นัซึ่้เปอร์มีาร์เก็ตั	ร�านัสะดวก	

	 ซึ่ื �อ	และอาหูารประเภูที่หูิ�วกลับ)	มีหูาวิที่ยาลัย			ตัลาดสด	(ยกเว�นั	

	 แผู้งค�าของสดและสินัค�าที่่�จำาเป็นัตั�อช่วิตัประจำาวันั)	สปา	สนัามีพระ		

	 สถิานัที่่ �จ ัดประชุมี	ฯลฯ	ก �อนั	5	จ ังหูว ัดปร ิมีณฑลประกอบด�วย		

	 นันัที่บุร่		นัครปฐมี	ปทีุ่มีธานั่	สมีุที่รปราการ	และสมีุที่รสาคร	ประกาศ

	 ปิดสถิานัที่่�เส่�ยงตัามีกรุงเที่พมีหูานัครในัวันัเด่ยวกันั

22 ม่.ค. (1)	จำานัวนัผู้้�ป่วยใหูมี�พุ�งข้�นัไปที่่�	188	ราย	(วันัก�อนัหูนั�า	89	ราย)	เป็นั	

	 สถิิตัิส้งสุดในัการระบาดรอบแรก	ผู้้ �ป ่วยสะสมี	599	ราย	รักษาในั

	 โรงพยาบาล	553	ราย		รักษาหูาย	52	ราย	และเส่ยช่วิตั	1	ราย

 (2)	กระที่รวงการคลัง	ธนัาคารแหู�งประเที่ศไที่ย(ธปที่.)	และสำานัักงานั	

	 คณะกรรมีการกำากับหูลักที่รัพย์และตัลาดหูลักที่รัพย์ประชุมีฉุกเฉินั				

	 พร�อมีออก	3	มีาตัรการเพื�อด้แลตัลาดตัราสารหูนั่�	หูลังนัักลงทีุ่นัเที่ขาย	

	 หูุ�นัก้�ตั�อเนัื�อง	

23 ม.่ค. (1)	ชายไที่ยวัย	70	ปีเส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	2	หูลังเข�ารับ	

	 การรักษาในัโรงพยาบาลเกือบ	2	เดือนั

 (2) ตัลาดหูลักที่รัพย์ฯหูยุดที่ำาการซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	 เป็นัครั�งที่่�	 3	 ในัรอบ	

	 3	สัปดาหู์		และถิือเป็นัครั �งแรกหูลังตัลาดหูลักที่รัพย์ฯ	ประกาศปรับ	

	 เกณฑ์การใช�เซึ่อร์กิตัเบรกเกอร์ใหูมี�	ที่่�กำาหูนัดว�าตัั�งแตั�วันัที่่�	18	มี่.ค.-30		

	 มิี.ย.	 2563	 หูากดัชน่ัตัลาดหุู�นั	 ปรับลดลง	 8%	 	 หูยุดซึ่ื�อ-ขายชั�วคราว	

	 30	นัาที่่	(เดิมี	10	นัาที่่)		ระดับที่่�สอง	หูากเปิดที่ำาการซึ่ื�อ-ขายแล�ว	ดัชนั่	

	 ตัลาดหูุ�นั	ปรับลดลง	15%	จะหูยุดพักการซึ่ื�อ-ขายอ่ก	30	นัาที่่	และระดับ	

	 ที่่�สามี	หูากดัชนั่ตัลาดหูุ�นั	ปรับลดลง	20	%จะหูยุดการซึ่ื�อ-ขาย	60	นัาที่่
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24 ม่.ค.	(1)	ดรั.สมคิด จาติุศรั่พิทักษ์์		รองนัายกฯ(ขณะนัั�นั)	แถิลงมีาตัรการ	

	 เย่ยวยาเศรษฐกิจเฟส2		ใหู�เงินัชดเชยกลุ�มีแรงงานัล้กจ�าง	แรงงานัอิสระ		

	 ที่่�ไมี�ได�อย้�ในัระบบประกันัสังคมีและได�รับผู้ลกระที่บจากคำาสั�งปิดธุรกิจ	

	 ของรัฐรายละ	5,000	บาที่	3	เดือนั		3	ล�านัคนั	(สุดที่�ายเพิ�มีเป็นั	15.3		

	 ล�านัคนั)	เริ�มีลงที่ะเบ่ยนั	31	มี่นัาคมี	2563

 (2) พล.อ.ประยุที่ธ์	นัายกฯ	และรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	แถิลงการณ์	ว�า	

	 ประเที่ศไที่ยกำาลังอย้�	ในัช�วงหูัวเล่�ยวหูัวตั�อของภูาวะวิกฤตัิจากไวรัส

	 โควิด-19	มี่ความีจำาเป็นัตั�องดำาเนัินัมีาตัรการตั�างๆด�วยความีเข�มีข�นัมีาก	

	 ยิ�งข้�นัและกล�าวว�า	“ผู้มีจะเป็นัผู้้�นัำาในัภูารกิจนั่�		และจะรายงานัตัรงตั�อ	

	 ประชาชนัชาวไที่ยทีุ่กคนั”	โดยจะประกาศสถิานัการณ์ฉุกเฉินัที่ั�วราช	

	 อาณาจักร

 (3) ดัชนั่ตัลาดหูุ�นัปิดที่่�	1,080.37	จุด	ปรับเพิ�มีข้�นั	46.19	จุด	หูรือ	4.47%	

	 จากข�าวธนัาคารกลางสหูรัฐฯ(เฟด)	ออกมีาตัรการรับมีือการระบาดของ	

	 ไวรัสโควิด	-19	รวมีถิ้งการซึ่ื�อพันัธบัตัรตัามีมีาตัรการผู้�อนัคลายเชิง	

	 ปริมีาณ		(คิวอ่)

25 ม่.ค.	บลจ.ที่หูารไที่ย	ประกาศปิดกองทีุ่นัตัราสารหูนั่�	2	กองทีุ่นั	คือ	กองทีุ่นัเปิด	

	 ที่หูารไที่ย	ธนัเพิ�มีพ้นั	และกองทีุ่นัเปิดธนัไพบ้ลย์หูลังนัักลงทีุ่นัเที่ขาย

	 ตั�อเนัื�อง

26 ม่.ค. (1)  จำานวนผ้้ป่่วยโรัคโควิด-19 ของไทยแติะหลิักพันโดยยอดผ้้ป่่วย 

 สะสมอย้�ท่� 1,045 คน		ผู้้�ป่วยใหูมี�	91	คนั	รักษาในัโรงพยาบาล	1,034	คนั	

	 และเส่ยช่วิตั	5	คนั
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 (2)	พ.ร.ก.	กำาหูนัดการบริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินั			มี่ผู้ลตัั�งแตั�	

	 วันัที่่�	26	มี่.ค.-30	เมี.ย.	2563	(ช�วงที่่�1)		และพล.อ.ประยุที่ธ์	นัายกฯและ	

	 รมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	อาศัยอำานัาจตัามีมีาตัรา	7	พ.ร.ก.	บริหูารราชการ	

	 ในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินั	ยกระดับศ้นัย์บริหูารสถิานัการณ์การแพร�ระบาด	

	 ของโรคเชื�อไวรัสโคโรนัา	2019	(ศบค.)	โดยม่ีนัายกรัฐมีนัตัร่เป็นัผู้้�อำานัวยการ		

	 พร�อมีถิ�ายโอนัอำานัาจสั�งการจากส�วนัราชการตั�างๆมีาไว�ที่่�เด่ยว	และตัั�ง		

 นพ.ทว่ศิลิป่์ วิษ์ณุโยธิน	เป็นัโฆษก	ศบค.	

27 ม่.ค. บลจ.	ที่หูารไที่ย	ปิดกองทีุ่นัเพิ�มีอ่ก	2	กองทีุ่นั	คือกองทีุ่นัเปิดที่หูารไที่ย		

	 ธนัพลัส	และ	กองทีุ่นัเปิดที่หูารไที่ย	ธนัไพศาล		นายสมจินติ์ ศรัไพศาลิ

		 กรรมีการผู้้�จัดการ	บลจ.ที่หูารไที่ย	(ขณะนัั�นั)	ระบุว�าตัลาดตัราสารหูนั่�ที่่�	

	 ผู้ันัผู้วนัที่ำาใหู�นัักลงทีุ่นัตัื�นัตัระหูนักเที่ขายหูนั�วยลงทีุ่นัในักองทีุ่นัตัราสาร	

	 หูนั่�ออกมีาอย�างรุนัแรง	เพื�อถิือเงินัสด

29 ม่.ค.	สำานัักงานัการบินัพลเรือนัแหู�งประเที่ศไที่ย	(กพที่.)	เผู้ยมี่	9	สายการบินั		

	 หูยุดบินัชั�วคราว

31 ม่.ค.	ยอดผู้้�ตัิดเชื�อในัสหูรัฐฯเพิ�มีเป็นั	79,000	คนั		แซึ่งยอดผู้้�ตัิดเชื�อในั	มีณฑล

		 หู้เป่ย	ศ้นัย์กลางระบาดของจ่นัที่่�ยอดผู้้�ตัิดเชื�อสะสมี	67,801	คนั	

	 (ณ	30	มี่.ค.	63)

2 เม.ย. พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมีแถิลงผู้�านั	

	 โที่รที่ัศนั์รวมีการเฉพาะกิจฯว�า	“ติ้องป่้องกันแลิะชื่�วยเหลิ่อป่รัะชื่าชื่น”  

	 และยำ�าหูลักการว�า	“เรัาย่ดหลัิกสุขภาพนำาเสรั่ภาพ”    
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3 เม.ย. (1)	เริ �มีเคอร์ฟิว	หู�ามีบุคคลใดที่ั�วราชอาณาจักรออกนัอกเคหูสถิานั		

	 ระหูว�างเวลา	22.00-4.00	นั.ของวันัรุ�งข้�นั

 (2)	สำานัักงานัการบินัพลเรือนั	ประกาศหู�ามีสายการบินัขนัคนัโดยสาร	

	 เข�าประเที่ศเป็นัการชั�วคราวระหูว�างวันัที่่�	4-6	เมีษายนั		ก�อนัขยายเวลา	

	 รวมี	4	ครั�ง	ไปจนัถิ้งวันัที่่�	31	พฤษภูาคมี	2563

4 เม.ย. (1)	ผู้้�ว�าราชการจังหูวัดภู้เก็ตั	สั�งปิดหูาดป่าตัองหูลังจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อ	(ในั	

	 ภู้เก็ตั)เพิ�มีข้�นัอย�างรวดเร็ว	และ	80	%	เป็นัผู้้�ที่ำางานัหูรือสัมีผู้ัสกับผู้้�	

	 ที่ำางานัในัสถิานัประกอบการในัซึ่อยบางลา	เขตัเที่ศบาลเมีืองป่าตัอง

 (2) พบผ้้ป่่วยใหม� 89 รัาย ที่ำาใหู�ยอดผู้้�ป่วยสะสมีที่ะลุหูลักสองพันัเพิ�มี	

	 เป็นั	2,067		ราย	ผู้้�ป่วยกลับบ�านัได�	674	ราย	รักษาตััวในัโรงพยาบาล		

	 1,373	ราย	ผู้้�ป่วยมี่อาการรุนัแรง	23	ราย	เส่ยช่วิตั	20	ราย	

6 เม.ย.	 หูลายจังหูวัดเริ�มีประกาศหู�ามีประชาชนัเดินัที่างเข�าออกระหูว�างจังหูวัด		

	 อาที่ิ	แมี�ฮั่�องสอนั	นั�านั	ตัาก	ตัราด	ภู้เก็ตั			ยะลา	ปัตัตัานั่	และ	นัราธิวาส			

	 ส�วนัจังหูวัดสุราษฎร์ธานั่	หู�ามีเดินัที่างเข�าเกาะสมีุย	เว�นัแตั�ใบรับรอง	

	 แพที่ย์ที่่�ออกภูายในั	72	ชั�วโมีง

7 เม.ย.	 ครมี.อนัุมีัตัิ	พ.ร.ก.3	ฉบับ	คือ	พ.ร.ก.ใหู�อำานัาจกระที่รวงการคลังก้ �	

	 1	ล�านัล�านับาที่	พ.ร.ก.ใหู�อำานัาจแบงก์ชาตัิปล�อยสินัเชื �อดอกเบ่�ยตัำ �า

	 (ซึ่อฟตั์โลนั)	5		แสนัล�านับาที่	และ	พ.ร.ก.	ใหู�อำานัาจแบงก์ชาตัิซึ่ื �อ	

	 ตัราสารหูนั่�เอกชนัวงเงินั	4	แสนัล�านับาที่	พร�อมีอนัุมีัตัิ	พ.ร.บ.โอนั

	 งบประมีาณ	2563	วงเงินั	8	หูมีื�นัล�านับาที่
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8 เม.ย.	 อ้ �ฮั่ ั �นัเปิดเมีืองแบบเว�นัระยะหู�างที่างสังคมีหูลังปิดเมีืองมีา	76	วันั				

	 วันัเด่ยวกันั	ชื่ินโสะ  อาเบะ	นัายกรัฐมีนัตัร่ญ่�ปุ่นั	(ขณะนัั�นั)	ประกาศ	

	 ภูาวะฉุกเฉินั	1	เดือนัในัโตัเก่ยว	และ	6	จังหูวัดคือ	ชิบะ	คานัากาวะ	

	 ไซึ่ตัามีะ	โอซึ่ากา	เฮั่่ยวโงะ	และฟุกุโอกะ	รวมีประชากรประมีาณ	44%		

	 ของประเที่ศ	

10 เม.ย.	พล.อ.ประยุที่ธ์	นัายกฯ	และ	รมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	แถิลงความีคืบหูนั�า	

	 การดำาเนัินัมีาตัรการตั�านัการระบาดโควิด-19	ผู้�านัโที่รที่ัศนั์รวมีการ	

	 เฉพาะกิจฯ	อาที่ิ	การจัดหูาหูนั�ากากอนัามีัยใหู�กับบุคลากรที่างการ	

	 แพที่ย์และประชาชนั	การออก	พ.ร.ก.	3	ฉบับ	ที่่�การก้�เงินัและวงเงินัหูนัุนั

	 สภูาพคล�อง	รวมี	1.9	ล�านัล�านับาที่	หูรือราว	13	%ของจ่ด่พ่	

15 เม.ย.	องค์การอนัามีัยโลกยกย�อง	อาสาสมีัครสาธารณสุขประจำาหูมี้ �บ�านั

	 (อสมี.)	กว�า		1.04	ล�านัคนั	ที่ั�วประเที่ศไที่ย	ซึ่้�งที่ำาหูนั�าที่่�ค�นัหูากลุ�มีเส่�ยง	

	 เข�าระบบการรักษาเป็นั	พลิังเง่ยบส้้โรัค

30 เม.ย.	คณะกรรมีการโรคตัิดตั�อแหู�งชาตัิ	เหู็นัชอบแนัวที่างตัรวจหูาเชื�อในักลุ�มี	

	 ประชากรเส่�ยงและสถิานัที่่�เส่�ยง	เพื�อเพิ�มีประสิที่ธิภูาพในัการเฝ้้าระวัง

	 การระบาดโรคตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	จากอัตัราการตัรวจ	2,000	คนัตั�อ	

	 ประชากร	1	ล�านัคนัเป็นั	5,000	คนัตั�อประชากร	1	ล�านัคนั		โดยเริ�มีจาก		

	 กลุ�มีบุคลากรที่างการแพที่ย์	ผู้้�ตั�องขังใหูมี�	และกลุ�มีอาช่พที่่�พบปะผู้้�คนั	

	 จำานัวนัมีาก

1 พ.ค. (1)	ขยายเวลาประกาศ	พ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินัฯ	

	 ตัั�งแตั�วันัที่่�1	พ.ค.-31	พ.ค.	2563	(ช�วงที่่�สอง)
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 (2)	สังคมีกังวลคนัแหู�กลับบ�านัช�วงหูยุดยาว	เมีย์เดย์	1	พ.ค.	จะที่ำาใหู�	

	 การระบาดขยายวง

 (3)	ผู้้�ป่วยโรคโควิด-19	กระจายไป	209	ประเที่ศ	2		เขตับริหูารพิเศษ		

	 และ	1	นัครรัฐ	หูรือประมีาณ	5	เดือนัเศษนัับจาก	จ่นัรายงานัพบผู้้�ป่วย

	 ครั�งแรกตั�นัเดือนัธันัวาคมี	2562	โดยมี่ยอดผู้้�ป่วย	3,319,856	ราย	มี่	

	 อาการรุนัแรง	50,869	ราย	และเส่ยช่วิตั		234,279	ราย		

3 พ.ค.	 คลายล็อกเฟส1	รวมี	6	ประเภูที่	คือ	1.ตัลาด	2.ร�านัอาหูาร	3.ค�าปล่ก

	 ค�าส�ง	4.ก่ฬาสันัที่นัาการ	5.ร�านัตััดผู้มี	เสริมีสวย	และ	6.ร�านัตััดขนัสัตัว์	

	 และรับเล่�ยง

13 พ.ค. (1)		วันัแรกของการรายงานัมี่ผู้้�ตัิดเชื�อ	“ศ้นัย์”	คนั	รวมียอดผู้้�ป่วยสะสมี		

	 3,017	ราย	รักษาหูาย 2,850	คนั	ไมี�มี่ผู้้�เส่ยช่วิตัเพิ�มี	จำานัวนัผู้้�เส่ยช่วิตั		

	 ณ		ขณะนัั�นั	56	ราย

 (2)		เริ�มีหู�องเร่ยนัออนัไลนั์

17 พ.ค.	คลายล็อกเฟส	2	อนัุญาตัใหู�เปิด	ศ้นัย์การค�า	ถิ้ง	20.00	นั.	แตั�ยังหู�ามี	

	 เปิดโรงภูาพยนัตัร์	โบว์ลิ�ง	ตั้�เกมี	คาราโอเกะ	คลินัิกเวชกรรมี	(เฉพาะนัวด	

	 ตััว)	ฟิตัเนัส	(เฉพาะฟร่เวที่)	สระว�ายนัำ�า	(ไมี�เกินั1ชมี.)	หู�องสมีุด	แกเลอร่		

	 กองถิ�าย	(ไมี�เกินั	50	คนั)		ขยายเวลาเคอร์ฟิวเป็นั	23.00-4.00	นั.ของ

	 วันัรุ�งข้�นั

20 พ.ค.	กนัง.ม่ีมีติัเส่ยงข�างมีาก	4	ตั�อ	3	ปรับลดอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายลง	0.25	%		

	 เหูลือ	0.5%	ถิือว�าตัำ�าสุดนัับแตั�มี่การใช�อัตัราดอกเบ่�ยนัโยบาย	เนัื�องจาก	

	 คาดการณ์ว�าเศรษฐกิจไที่ยมี่แนัวโนั�มีหูดตััวมีากกว�าที่่�ประมีาณไว�
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26 พ.ค.	ครมี.เหู็นัชอบขยายเวลาประกาศ	พ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์	

	 ฉุกเฉินั	ออกไปอ่ก	1	เดือนัตัั�งแตั�วันัที่่�	1-30	มีิ.ย.	2563	(ช�วงที่่�3)

28 พ.ค. (1)		สศช.	แถิลงภูาวะสังคมีไตัรมีาสแรก/2563	คาดผู้ลจากวิกฤตัิ

	 โควิด-19	กระที่บการจ�างงานั	8.4	ล�านัคนั	

	 (2)	ยอดผู้้ �เส ่ยช่ว ิตัจากการตัิดเชื �อไวรัสโควิด-19	ในัสหูรัฐฯที่ะล	ุ

	 100,000	คนั

29 พ.ค.	เกาหูล่ใตั�เจอระบาดรอบสองสั�งปิดโรงเร่ยนั	200	แหู�ง

1 มิ.ย.	 คลายล็อกเฟส	3	เปิดร�านัอาหูารนัั�งที่านั	ศ้นัย์การค�าเปิดได�	ถิ้ง	21.00	นั.			

	 ร�านัตััดผู้มี	แตั�งผู้มี(จำากัดเวลา2ชมี.)	คลินัิกเสริมีความีงามี	สักตััว		

	 ฟิตัเนัส	ศ้นัย์ประชุมีศ้นัย์แสดงสินัค�า	(ไมี�เกินั	20,000	ตัรมี.)		ศ้นัย์พระ	

	 เครื�อง	ศ้นัย์พัฒนัาเด็กเล็ก		นัวดแผู้นัไที่ย	สนัามีก่ฬา(เฉพาะนัักก่ฬา)			

	 สวนัสัตัว์	โรงหูนัังฯลฯ		

14 มิ.ย.	องค์กร	COVID-19	โลก	หูรือ	Global	covid-19	Index	จัดอันัดับ	184		

	 ประเที่ศ	ถิ้งความีสามีารถิในัการฟ้�นัตััวจากวิกฤตัิโควิดพบว�า	ประเที่ศ		

	 ออสเตัรเล่ยอย้�อันัดับหูนั้�ง	ส�วนัไที่ยอย้�อันัดับสอง

15 มิ.ย. คลายล็อกเฟส	4	ยกเลิิกเคอรั์ฟิว	เปิด	โรงเร่ยนันัานัาชาตัิ	สถิาบันักวด	

	 วิชา	ภูัตัตัาคารสวนัอาหูาร	จำาหูนั�ายเครื�องดื�มีแอลกอฮั่อล์ได�	(อย�างมี่	

	 เงื�อนัไข)	ที่�องฟ้าจำาลอง	ขนัส�งสาธารณะ	(2ที่่�นัั�งเว�นั1)	อบรมีสัมีมีนัา		

	 อ่เวนัตั์	แข�งก่ฬา		กองถิ�าย	(ไมี�เกินั150คนั)		ก่ฬา	(เฉพาะการแข�งขันั)
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17 มิ.ย. พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	แถิลงผู้�านั	

	 โที่รที่ัศนั์รวมีการเฉพาะกิจฯ	ประกาศชัยชนัะ	ตั�อการหูยุดการแพร�ระบาด	

	 ของโควิด-19	หูลังไมี�พบผู้้�ตัิดเชื�อในัประเที่ศตั�อเนัื�อง	28	วันั	ปรับการ	

	 ที่ำางานัของรัฐบาลเป็นัแบบวถิิใ่หูมี�	(New	normal)	และกล�าวตัอนัหูนั้�งว�า	

 “วันน่�เรัาเห็นแสงสว�างท่�ป่ลิายอุโมงค์”  

24 มิ.ย.	ที่่ �ประชุมีกนัง.มี่มีตัิ	คงอัตัราดอกเบ่�ยนัโยบายไว�ที่่ �	0.5%	พร�อมีปรับ

	 คาดการณ์เศรษฐกิจปี	2563	ครั�งที่่�2	เป็นั	ตัิดลบ-8.1%	(เดิมี-5.3%)		

	 เนัื�องจากผู้ลกระที่บจากวิกฤติัโควิด-19	รุนัแรงกว�าที่่�คาดการณ์ไว�

30 มิ.ย. ครมี.อนัุมีัติัมีาตัรการฟ้�นัฟ้ที่�องเที่่�ยว	2	โครงการคือ	เราเที่่�ยวด�วยกันั	และ	

	 ใหู�กำาลังใจอสมี.วงเงินังบประมีาณรวมี		2.24	หูมีื�นัล�านับาที่

1 ก.ค. (1)	คลายล็อกเฟส5	อนัุญาตัใหู�สถิานับริการเปิดบริการเพิ�มีเตัิมีจากการ	

	 คลายล็อกครั�งก�อนัหูนั�า	รวมี	อาบอบนัวด	ผู้ับ	บาร์	แตั�ตั�องปฏิบัตัิตัามี		

	 มีาตัรการควบคุมีโรคของที่างราชการ	ยกเว�นัสนัามีชนัไก�		ชนัโค	หูรือ	

	 สนัามีแข�งในัลักษณะเด่ยวกันั	ศ้นัย์การค�า	เปิดบริการได�ถิ้ง	22.00นั.	วันั	

	 เด่ยวกันัโรงเร่ยนัเปิดเที่อมี

 (2)	เริ �มีอนัุญาตัใหู�ตั�างชาตัิเข�ามีารักษาในัไที่ย	(Medical	Wellness)	

	 กลุ�มีแรกที่่�มี่ความีจำาเป็นัเร�งด�วนั

4 ก.ค.	 ไที่ยไมี�พบผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ตั�อเนัื�องเป็นัวันัที่่�	60	วันัดังกล�าวมี่ผู้้�ติัด	

	 เชื�อใหูมี�	4	คนั	กลับจากตั�างประเที่ศ	ผู้้�ป่วยสะสมี	3,279	คนั	เส่ยช่วิตั	

	 58		คนั	รักษาหูายรวมี	3,107	คนั
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12 ก.ค. กระที่รวงสาธารณสุข	ประกาศไที่ยผู้�านัพ�นัการระบาดระลอกแรก	หูลังไมี�	

	 พบผู้้�ตัิดเชื�อในัประเที่ศตั�อเนัื�องเป็นัเวลา	48	วันั	และจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อ	

	 สะสมีอย้�ในัอันัดับที่่�	100

13 ก.ค.	 เกิดกรณ่ที่หูารอ่ยิปตั์ตัิดเชื�อโควิด-19	ลักลอบจากโรงแรมีที่่�เป็นัสถิานั	

	 กักกันั	ที่่�จังหูวัดระยอง	และกรณ่บุตัรสาวนัักการที่้ตัซึ่้ดานั	ซึ่้�งสร�างความี	

	 ตัื�นัตัระหูนักใหู�สังคมีไที่ยในัวงกว�าง		

14 ก.ค.	ดร.	วิรไที่	สันัตัิประภูพ	ผู้้�ว�าการแบงก์ชาตั(ิขณะนัั�นั)	แจงนัักวิเคราะหู์ระบุ	

	 เศรษฐกิจไที่ยผู้�านัจุดตัำ�าสุดมีาแล�วในัช�วงไตัรมีาส2	(จ่ด่พ่คาดการณ์	ณ		

	 เวลานัั�นั	-10	ไมี�เกินั	-20	%)	พร�อมีระบุปลายปี	2564	เศรษฐกิจไที่ยจะ	

	 ฟ้ �นัตััวในัลักษณะเครื �องหูมีายถิ้กหูางยาว	หูรือ	Nike	shape	หูรือ		

	 Swoosh-shaped	คือเป็นั	V-shapeในัช�วงแรกและค�อยๆฟ้�นัตััวอย�าง

	 ช�า	ๆ	ในัช�วงที่�าย	

16 ก.ค. ดรั.สมคิด จาติุศรั่พิทักษ์์	ลาออกจากตัำาแหูนั�งรองนัายกฯ	พร�อมีที่่มีอก่	

	 4	คนั		

17 ก.ค. อินัเด่ยพบผู้้�ตัิดเชื�อโควิด-19	ที่ะลุ	1	ล�านัคนั	ตัามีสหูรัฐฯและบราซิึ่ล

19 ก.ค. เว็บไซึ่ตั์	Worldmeters	รายงานัยอดผู้้�ตัิดเชื �อโควิด-19	ที่ั�วโลก	ที่ะลุ		

	 1,422.629	คนั	เส่ยช่วิตั	604,818	คนั	รักษาหูาย	8,606,629	คนั	สหูรัฐฯ	

	 มี่ยอดผู้้�ตัิดเชื�อและเส่ยช่วิตัมีากเป็นัอันัดับ1ตั�อเนัื�อง

20 ก.ค. โดนััลด์	ที่รัมีป์	ประธานัาธิบดแ่หู�งสหูรัฐอเมีริกา	(ขณะนัั�นั)	ที่ว่ตัร้ปตััวเอง	
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	 สวมีหูนั�ากากอนัามีัย	หูลังมี่ที่�าที่่ตั�อตั�านัการสวมีหูนั�ากากอนัามีัยป้องกันั	

	 การตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	มีาโดยตัลอด

22 ก.ค.	ศบค.ชุดใหูญ�มี่มีตัิตั�อ	พ.ร.ก.	บริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินัฯ	ออก	

	 ไปอก่	1	เดือนัระหูว�างวันัที่่�	1-	30	สิงหูาคมี	2563	(ช�วงที่่�5)	โดยยกมีาตัรา

		 9	(หู�ามีการชุมีนัุมี)	ออก

23 ก.ค. ราคาที่องคำาที่ำาสถิิติัใหูมี�ในัรอบเกือบ	9	ปี	ที่องคำาแที่�ง(รับซืึ่�อ)	28,050	บาที่	

	 (ขายออก)	28,150	บาที่	ที่องร้ปพรรณ(รับซึ่ื�อ)	27,545	บาที่	(ขายออก)		

	 28,650	บาที่

24 ก.ค. (1)	กระที่รวงพาณิชย์แถิลงตััวเลขส�งออกเดือนัมีิถิุนัายนัมี่มี้ลค�า		

	 16,444.29	ล�านัเหูร่ยญสหูรัฐฯ	ตัิดลบ	23.17%	เมีื�อเที่่ยบช�วงเด่ยวกันัปี	

	 ก �อนัหูนั�ามี่อ ัตัราขยายตััวตัำ �าส ุดในัรอบ	131	เดือนันัับจากเดือนั		

	 กรกฎาคมี	2552

             	(2)	จำานัวนัผู้้ �ตัิดเชื �อไวรัสโควิด-19	ที่ั �วโลกอย้ �ที่่ �	15,639,561คนั	มี่

	 ผู้้�ตัิดเชื�อเพิ�มีข้�นั	273,644	คนั	ภูายในั24	ชั�วโมีง		สหูรัฐฯ	มี่ผู้้�ตัิดเชื�อส้ง	

	 ท่ี่�สุดในัโลก	68,124	คนั	รองลงมีาบราซิึ่ล	58,080	คนั	อินัเด่ย	48,446	คนั	

	 และสหูรัฐฯยังครองอันัดับ	1	ประเที่ศท่ี่�ผู้้�ติัดเชื�อสะสมีส้งสุด	4,169,909	คนั						

27 ก.ค.	กระที่รวงสาธรณสุขอินัโดนั่เซึ่่ยรายงานั	มี่ผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	(ใหูมี�)		

	 1,523	คนั	เส่ยช่วิตัอ่ก	53	คนั	รวมีผู้้�ติัดเชื�อที่ะลุแสนัรายเป็นั	100,303	คนั	

	 และมี่ผู้้�เส่ยช่วิตั	4,838	คนั

30 ก.ค. นัพ.โสภูณ	เอ่�ยมีศิริถิาวร	 ผู้้�อำานัวยการโรคติัดตั�อทัี่�วไป	กรมีควบคุมีโรคแถิลง			
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	 สภูาผู้้ �เช่ �ยวชาญสหูวิชาช่พในัระดับนัานัาชาตัิ	จัดใหู�ไที่ยเป็นัประเที่ศ

	 ที่่�ฟ้�นัตัวัจากการระบาดของโรคโควดิ-19	ดท่่ี่�สดุอนััดบั	1	จาก	184	ประเที่ศ

31 ก.ค. (1)	เว่ยดนัามีมี่ผู้้�เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายแรก

 (2)		ศบค.แถิลงใครพร�อมีใหู�คลายล็อกเฟส	6	ได�เลย

3 ส.ค. (1)	สำานัักงานัการบินัพลเรือนัแหู�งประเที่ศไที่ย	(กพที่.)	เริ�มีผู้�อนัผู้ันัใหู�	

	 ชาวตั�างชาตัิเดินัที่างเข�าประเที่ศไที่ยเพิ�มีข้�นั	เฉพาะกลุ�มีผู้้�มี่ถิิ�นัพำานัักอย้�	

	 ในัประเที่ศไที่ย	และผู้้�มี่ใบอนัุญาตัที่ำางานัในัประเที่ศไที่ย	สามีารถิ

	 เดินัที่างเข�าไที่ยได�พร�อมีครอบครัว

 (2) โรัดรัิโก ด้แติรั์เติ	ประธานัาธิบด่ฟิลิปปินัส์	ประกาศล็อกดาวนั์	กรุง	

	 มีะนัิลาและจังหูวัดข�างเค่ยง	15	วันั	เป็นัรอบที่่�2	หูลังจำานัวนัผู้้�ตัิดเชื �อ

	 โควิด-19	ที่ะยานัที่ะลุหูลักแสนัราย	เมีื�อวันัที่่�	2	สิงหูาคมี

5 ส.ค. ที่องคำาที่ำาสถิิตัิราคาส้งสุดใหูมี�ตั�อเนัื�อง	ราคาปรับเปล่�ยนัระหูว�างวันั	10		

	 ครั �ง	ราคาขยับข้ �นัไป	650	บาที่	โดยราคาที่องคำาแที่�งขายออกอย้�ที่่ �		

	 29,700	บาที่	ราคารับซึ่ื�อ	29,600	บาที่	ทองร้ัป่พรัรัณขายออกทะลุิหลัิก 

 สามหม่�นบาทเป็่นครัั�งแรักข่�นไป่ท่�  30,200  บาท	รับซืึ่�อ	29,016.72	บาที่	

	 ราคาที่องคำาในัตัลาดโลกที่ะลุ	2,000	ดอลลาร์สหูรัฐฯตั�อออนัซึ่์

7 ส.ค. (1)	ที่องคำาที่ำาสถิิตัิราคาส้งสุดในัรอบ	9	ปี	โดย		ที่องคำาแที่�งรับซึ่ื �อ		

	 30,300	บาที่ตั�อบาที่ที่องคำา	ขายออก	30,400	บาที่	ที่องร้ปพรรณรับซึ่ื�อ		

	 29,698.44	บาที่	ขายออก	30,900	บาที่	ในัช�วงสายของวันั		
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 (2)	คณะมีนัตัร่แหู�งสหูภูาพยุโรป	(Council	of	The	EU)	เผู้ยรายชื�อ	

	 ประเที่ศที่่�ได�รับการยกเลิกข�อกำาหูนัดชั�วคราวในัการเดินัที่างเข�าสหูภูาพ	

	 ยุโรป	11	ประเที่ศ		ประกอบด�วย	ออสเตัรเล่ย	แคนัาดา	จอร์เจ่ย	ญ่�ปุ่นั	

	 นัิวซึ่่แลนัด์	รวันัดา	เกาหูล่ใตั�	ไที่ย	ตั้นัิเซึ่่ย	และอุรุกวัย	มี่ผู้ลตัั�งแตั�วันัที่่�	8		

	 สิงหูาคมี	

10 ส.ค. สำานัักข�าวตั�างประเที่ศรายงานั	ผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ที่ั�วโลก	ที่ำาสถิิตัิ	

	 ส้งสุดใหูมี�	ยอดรวมีผู้้�ติัดเชื�อที่ะลุหูลักย่�สิบล�านัคนัข้�นัไปท่ี่�	20,026,186	คนั	

	 โดยประเที่ศผู้้�ตัิดเชื�อรายใหูมี�เกินั	10,000	คนัในัวันัดังกล�าวมี่	4	ประเที่ศ		

	 อินัเด่ยที่ำาสถิิตัิส้งสุด		62,117	คนั	รองลงมีาสหูรัฐฯ	47,816	คนั		บราซึ่ิล			

	 22,213	คนั	และโคลอมีเบ่ย	10,611	คนั

13 ส.ค. (1)	รัฐบาลประยุที่ธ์2/2	ประชุมีคณะรัฐมีนัตัร่ใหูมี�ครั�งแรก

 (2)	ที่ดลองเปิดเร่ยนัเต็ัมีร้ปแบบ

17 ส.ค.	สศช.แถิลงเศรษฐกิจไตัรมีาส2ปี	2563	ตัิดลบ	-12.2%	ตัำ�าสุดนัับจากหูลัง	

	 ปี	2540	ปรับคาดการณ์ที่ั�งปีติัดลบ	7-8	%

20 ส.ค.	ข�าวพบผู้้�ตัิดเชื�อ	2	คนั	ที่่�เคยกักตััวในัสถิานักักกันัของรัฐ	สร�างความี	

	 กังวลตั�อสังคมีว�า	การระบาดระลอก2	มีาถิ้งแล�ว		ตั�อมีา	นัพ.สุวรรณชัย		

	 วัฒนัายิ�งเจริญชัย	อธิบด่กรมีควบคุมีโรค	กระที่รวงสาธารณสุข	(ขณะนัั�นั)		

	 แถิลงว�าเป็นัเพ่ยงซึ่ากเชื�อไมี�มี่ความีเส่�ยงในัการแพร�กระจายของโรค

21 ส.ค. (1)		เมี่ยนัมีา	ล็อกดาวนั์	เมีือง	สิตัตัะเว	เมีืองเอกของรัฐยะไข�	ซึ่้ �งอย้�	

	 ชายฝ้ั�งตัะวันัตักของประเที่ศ	หูลังพบผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	จำานัวนั	

	 19	คนั	ซ้ึ่�งเป็นัการติัดเชื�อครั�งแรกในัรอบหูลายเดือนั
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 (2)	ที่่�ประชุมี	ศบค.มี่มีตัิขยายเวลา	การประกาศสถิานัการณ์ฉุกเฉินั	ตัามี	

	 พ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินั	ออกไปอ่ก	1	เดือนั	ตัั�งแตั�วันั	

	 ที่่�	1	-30	กันัยายนั	2563	(ช�วงที่่�	6)

23 ส.ค.	 นัาย	เทดรัอส อัดฮั่านอม เกเบรัเยซุัส	ผู้้�อำานัวยการ	องค์การอนัามัียโลก		

	 แถิลงที่่�นัครเจนั่วา	ว�าการระบาดของไวรัสโควิด-19	จะยุตัิภูายในั	2	ปี		

	 โดยเขาเปรย่บเท่ี่ยบกับไข�หูวัดสเปนัที่่�ระบาดในัปี	2461(ค.ศ.1918)	ที่่�ที่ำาใหู�

	 มี่ผู้้�เส่ยช่วิตัอย�างนั�อย	50	ล�านัคนั

25 ส.ค. คณะรัฐมีนัตัร่(ครมี.)	อนัุมีัตัิงบกลาง	1,000	ล�านับาที่สนัับสนัุนัการ	

	 ดำาเนัินัการตัามีแผู้นัการเข�าถิ้งวัคซึ่่นัแยกเป็นั	2	ส�วนั	ส�วนัแรก	400	

	 ล�านับาที่ใหู�จุฬาลงกรณ์มีหูาวิที่ยาลัยวิจัย	รวมีถิ้งการผู้ลิตัในัระดับ	

	 อุตัสาหูกรรมีและส�วนัที่่�สอง	600	ล�านับาที่		สนัับสนัุนัสถิาบันัวิจัยแหู�ง	

	 ชาตัิประสานัพัฒนัาศักยภูาพการผู้ลิตัวัคซึ่่นัของเอกชนั	ในัการที่ำาความี	

	 ร�วมีมีือกับมีหูาวิที่ยาลัยอ็อกซึ่์ฟอร์ด	และบริษัที่	แอสตัราเซึ่เนักา	ในั	

	 อังกฤษ	ร�วมีวิจัยและถิ�ายที่อดเที่คโนัโลย่การผู้ลิตั

27 ส.ค	 เมี่ยนัมีาขยายเวลาล็อกดาวนั์ที่ั�วรัฐยะไข�	หูลังพบผู้้�ตัิดเชื�อรายใหูมี�	ในั	

	 รอบ	36	ชั�วโมีง	ที่ำาใหู�จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อสะสมีอย้�ที่่�	560	คนั	และมี่ผู้้�เส่ย	

	 ช่วิตั	6	คนั	ขณะเดย่วกันักระที่รวงมีหูาดไที่ยสั�ง	10	จังหูวัดชายแดนัไที่ย	-

	 พมี�าเข�มีงวดการเดินัที่างเข�าออกประชาชนัจากฝ้ั�งเมี่ยนัมีาเข�าไที่ย

1 ก.ย. ป่รั่ด่ ดาวฉุาย	ลาออกจากตัำาแหูนั�ง	รัฐมีนัตัร่ว�าการกระที่รวงการคลัง		

	 หูลังร�วมีคณะรัฐมีนัตัร่ประยุที่ธ์	2/2	ได�เพ่ยง	26	วันั
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3 ก.ย กรมีควบคุมีโรค	แถิลงพบผู้้�ตั�องขังชายอาช่พด่เจในัร�านัอาหูารย�านั	

	 พระรามี3	และถินันัข�าวสาร		ตัิดเชื �อไวรัสโควิด-19	นัับเป็นัผู้้�ตัิดเชื �อ	

	 ภูายในัประเที่ศรายแรกในัรอบ	100	วันัของไที่ย	

8 ก.ย.	 ครมี.รับที่ราบโครงการจ�างผู้้�จบการศ้กษาใหูมี�	ตัั�งแตั�ระดับมีัธยมี	6	ถิ้ง		

	 ปริญญาตัร่	ใหู�มี่งานัที่ำา(Co-payment)	จำานัวนั	260,000	อัตัรา		โดย	

	 รัฐบาลสนัับสนัุนัเงินัเดือนั	50	%		ตั�อคนัตั�อเดือนั	1	ปี	(ตั.ค.	2563-ก.ย.		

	 2564)	โดยมี่เงื�อนัไขนัายจ�างตั�องอย้�ในัระบบประกันัตันั	และไมี�เลิกจ�าง	

	 งานัล้กจ�างเดิมีเกินั	15%	และมี่เป้าหูมีายจ�างงานัในัส�วนัอื�นัใหู�ครบ	

	 1	ล�านัตัำาแหูนั�ง

16 ก.ย.	 จำานัวนัผู้้�ตัิดเชื�อไวรัสโควิด	–19	ในัอินัเด่ย	รอบ	24	ชั�วโมีงพุ�งข้�นัมีาอย้�ที่่�		

	 5.11	ล�านัคนั		หูรือ	0.35%	ของประชากร	1,400	ล�านัคนั		ส�งผู้ลใหู�	

	 อินัเด่ยมี่ผู้้�ตัิดเชื�อมีากเป็นัอันัดับ	2	ของโลกรองจากสหูรัฐฯ

18 ก.ย.	 ล�ามีกระที่รวงแรงงานัประจำากรุงริยาด	ซึ่าอุดิอาระเบ่ยเส่ยช่วิตัจากโรค

	 โควิด-19	เป็นัรายที่่�	59	ของไที่ยและรายแรกในัรอบ	3	เดือนั

22 ก.ย. (1)	ครมี.อนัุมีัตัิโครงการคนัละคร้�ง	แจกเงินั	3,000	บาที่	10	ล�านัคนั		และ	

	 เตัิมีเงินัผู้�านับัตัรสวัสดิการแหู�งรัฐ	รวมีวงเงินั	5.1	หูมีื�นัล�านับาที่	เพื�อ	

	 กระตัุ�นักำาลังซึ่ื�อในัช�วงปลายปี

 (2)	สถิานัการณ์ระบาดในัยุโรปกลับมีาที่ว่ความีรุนัแรงฝ้รั�งเศสมี่ยอด

	 ผู้้�ตัิดเชื�อใหูมี�เพิ�มีข้�นั	10,008	คนั	เพิ�มีจากระดับ	5,259	คนัในัวันัก�อนั	

	 หูนั�า	(21ก.ย.)	ส�งผู้ลใหู�มี่ยอดผู้้�ตัิดเชื�อสะสมี	468,069	คนั	ส�วนัสเปนัมี่

	 ผู้้�ตัิดเชื�อใหูมี�	10,600	คนัรักษาตััวในัโรงพยาบาล	1,348	คนั	อย้�ในัหู�อง

	 ผู้้�ป่วยวิกฤตัิ(ไอซึ่่ย้)	10	%
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25 ก.ย. (1)	ฝ้รั�งเศสเปิดแผู้นัผู้ังจำาแนักพื�นัที่่�อันัตัรายของการแพร�ระบาดไวรัส

	 โควิด-19	ใหู�เมีืองมีาร์กเซึ่ย์	แหูล�งพักตัากอากาศที่างตัอนัใตั�อย้�ในัระดับ	

	 อันัตัรายส้งสุด	อังกฤษประกาศมีาตัรการคุมีระบาดระลอกสอง	หูลังมี่

	 ผู้้�ตัดิเชื�อวนััเดย่ว	6,178	คนั	ยอดผู้้�ติัดเชื�อสะสมี	409,000	คนั	เสย่ชวิ่ตัรวมี

		 41,800	คนั

 (2)	16.30	นั.	เวลานัิวยอร์ก	(เช �าว ันัที่่ � 	26	ก.ย.ของประเที่ศไที่ย) 

	 พล.อ.	ประยุที่ธ์		จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	กล�าว

	 สุนัที่รพจนั์ผู้�านัว่ดิโอคอนัเฟอเรนัซึ่์	ตั�อที่่�ประชุมีสมีัชชาสหูประชาชาตัิ		

	 สมีัยสามีัญ	ครั�งที่่�	75	โดยประกาศหูลักการ	“หยุดโควิดแติ�ไม�หยุด 

 เศรัษ์ฐกิจไทย”

26 ก.ย.	 สถิานัการณ์ระบาด	2	ประเที่ศในัอาเซึ่่ยนัไมี�ด่ข้ �นั	อินัโดนั่เซึ่่ยพบยอด

	 ผู้้�ตัิดเชื�อ	(ณ	25	ก.ย.)	ในัรอบ	24	ชั�วโมีงเพิ�มีข้�นั	4,823คนั	นัับเป็นัสถิิตัิ	

	 ส้งสุดใหูมี�ตั�อเนืั�องเป็นัวันัท่ี่�3	ส�งผู้ลใหู�ม่ียอดผู้้�ติัดเชื�อสะสมีท่ี่�	266,845	คนั	

	 เส่ยช่วิตั	133	คนั	ยอดเส่ยช่วิตัสะสมี	10,218	คนั	นัับเป็นัสถิิตัิเส่ยช่วิตั	

	 ส้งสุดในัภู้มีิภูาค	เช�นัเด่ยวกับที่่�ฟิลิปปินัส์มี่ผู้้�ตัิดเชื�อในัรอบ	24	ชั�วโมีง		

	 2,630	คนั	(สง้สุดในัรอบ6	วันั)	ยอดผู้้�เส่ยช่วิตัสะสมี	5,196	คนั	ยอดผู้้�ตัิด	

	 เชื�อสะสมี	299,361	คนั	ส้งสุดในัภู้มีิภูาค	

28 ก.ย. ที่่ �ประชุมีศบค.มี่มีตัิตั�ออายุ		พ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์

	 ฉุกเฉินัฯ	ออกไปอ่ก	1	เดือนัตัั�งแตั�วันัที่่�	1	–	31	ตุัลาคมี	2563	(ช�วงที่่�	7)

30 ก.ย.	 ธนัาคารโลกรายงานัสถิานัการณ์เศรษฐกิจเอเช่ยและแปซึ่ิฟิก	ระบุ	

	 เศรษฐกิจ	จะขยายตััวเพ่ยง	0.9%	ตัำ�าสุดนัับแตั�ปี	2510	หูรือในัรอบ	53	ปี	

	 และกล�าวถิ้งเศรษฐกิจไที่ยปี	2563	ว�าจะตัิดลบ	8.3%	(กรณ่แย�สุดตัิดลบ	

	 10.4%)	นัับว�าตัำ�าสุดในัภู้มีิภูาค
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2 ติ.ค.	 สื�อทัี่�วโลกรายงานั	ป่รัะธานาธิบด่ โดนัลิด์ ทรััมป์่	แหู�งสหูรัฐฯ	(ขณะนัั�นั)		

	 และสุภูาพสตัร่หูมีายเลข	1	เมลิาเน่ย ทรััมป่์	ตัิดเชื�อไวรัสโควิด-	19

9 ติ.ค.	 ผู้ลการตัรวจคัดกรองผู้้ �ผู้�านัแดนัจากเมีืองเมี่ยวด่เข�าอำาเภูอแมี�สอด		

	 จังหูวัดตัาก	พบพนัักงานัขับรถิจากเมี่ยนัมีาตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	2	คนั		

	 ก�อนัพบอ่ก	1	คนั	รวมีเป็นั	3	คนั

12 ติ.ค. อาคม เติิมพิทยาไพสิฐ	รัฐมีนัตัร่คลังคนัที่่�	3	ในัรัฐบาลประยุที่ธ์	2/3			

	 เข�าที่ำางานัวันัแรก

17 ติ.ค.	พบ	2	สามี่ภูรรยาชาวเมี่ยนัมีา	พักอาศัยฝ้ั�งไที่ยตัิดเชื�อโควิด-19	และ

	 ขยายผู้ลตัรวจพบสมีาชิกในับ�านัตัิดเชื�ออ่ก	3	คนั

23 ติ.ค.	หูญิงชาวฝ้รั �งเศส	ที่่ �ผู้ �านัการกักตััว	14	วันั	ถิ้กตัรวจพบตัิดเชื �อไวรัส

	 โควิด-19	ที่่�	เกาะสมีุย		

1 พ.ย. (1)	สำานัักข�าวเก่ยวโตัรายงานั	(ณ30ตั.ค.)	รัฐบาลญ่�ปุ่นัยกเลิกมีาตัรการ	

	 หู�ามีตั�างชาตัิเข�าประเที่ศสำาหูรับพลเมีืองจาก	8	ประเที่ศ	และไตั�หูวันั			

	 ประกอบด�วย	จ่นั	เกาหูล่ใตั�	ออสเตัรเล่ย	บร้ไนั	นัิวซึ่่แลนัด์	สิงคโปร์		

	 เว่ยดนัามี	และไที่ย

 (2)	เบลเย่ยมีประกาศล็อกดาวนั์รอบ2	ตัั�งแตั�วันัที่่�	2	พฤศจิกายนั	ถิ้ง	

	 กลางเดือนัธันัวาคมี	2563	คำาสั�งครอบคลุมีร�านัค�าสินัค�าไมี�จำาเป็นั	รวมี	

	 ถิ้งร�านัที่ำาผู้มี	บ�านัเรือนัใหู�รับแขกได�ไมี�เกินั	1	คนัตั�อครั�ง	การรวมีตััวในัที่่�	

	 สาธารณะไมี�เกินั	4	คนั



138

3 พ.ย. (1) บอรัิส จอหน์สัน	นัายกรัฐมีนัตัร่อังกฤษประกาศล็อกดาวนั์เริ�มี	5		

	 พฤศจิกายนั-2	ธันัวาคมี	2563	เขาบอกว�าไมี�ที่ำาตัอนันั่�ประชาชนัจะเส่ย	

	 ช่วิตัเป็นั	2	เที่�า

 (2) นายเป่เดอร์ั ซ่ัยาร์ัโก	รมีว.กระที่รวงตั�างประเที่ศและการค�า	ฮัั่งการ่		

	 เดินัที่างเยือนัไที่ยในัฐานัะแขกรัฐบาล	ถิ้กตัรวจพบว�าตัิดเชื �อไวร ัส

	 โควิด-19	ในัขั�นัตัอนัคัดกรอง	กำาหูนัดการที่ั�งหูมีดถิ้กยกเลิก

5 พ.ย. จ้เซัป่เป่ คอนเติ	นัายกรัฐมีนัตัร่อิตัาล่	ประกาศเคอร์ฟิวที่ั�วประเที่ศ	

	 ระหูว�าง	22.00-05.00	นั.ระหูว�างวันัที่่�	5	พ.ย.-3	ธ.ค.	2563	หูลังจำานัวนั

	 ผู้้�ตัิดเชื�อเพิ�มีข้�นัอย�างรวดเร็ว

7 พ.ย.	 ชายวัย	66	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	60	ของไที่ย	(รายที่่�

	 59	เส่ยช่วิตั	18	ก.ย.	63)	มี่ประวัตัิป่วยเบาหูวานัประเภูที่	2	ความีดันั	

	 โลหูิตัส้ง	และเพิ�งเดินัที่างกลับจากอังกฤษ

10 พ.ย.	สื�อพร�อมีใจต่ัข�าวบริษัที่ไฟเซึ่อร์	(Pfizer)และบริษัที่ไบออนัเที่ค	(Biontech)		

	 ซึ่้�งเป็นัผู้้�คิดค�นัวัคซึ่่นัป้องกันัโรคโควิด-19	ประกาศความีสำาเร็จในัการ	

	 พัฒนัาวัคซึ่่นัเป็นัรายแรก

11 พ.ย.	อังกฤษถิ้กระบุว�าเป็นัประเที่ศแรกในัยุโรปที่่�จำานัวนัผู้้�เส่ยช่วิตัจากโรค

	 โควิด-19	เกินั	50,000	คนั

16 พ.ย.	สศช.แถิลงเศรษฐกิจไตัรมีาส3	ตัิดลบ	6.4%	โดยสรุปว�าสถิานัการณ์	

	 เศรษฐกิจกระเตืั�องข้�นั	และปรับคาดการณ์เศรษฐกิจทัี่�งปีใหูมี�จาก	ลบ	7.5	%
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		 เหูลือ	ลบ	6	%	

23 พ.ย.	ครมี.เหู็นัชอบตั�ออายุ	พ.ร.ก.บริหูารราชการในัสถิานัการณ์ฉุกเฉินัอ่ก	

	 45	วันั	ระหูว�างวันัที่่�	1	ธันัวาคมี	63-15	มีกราคมี	64	(ช�วงที่่�8)

27 พ.ย. (1)	พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	เป็นั	

	 ประธานัในัพิธ่ลงนัามีในัสัญญาการจัดหูาวัดซึ่่นัป้องกันัโรคโควิด-19	โดย	

	 การจองล�วงหูนั�าระหูว�าง	บริษัที่แอสตัราเซึ่นัเนักา	(AstraZeneca)	จำากัด		

	 กับกระที่รวงสาธารณสุข

 (2)	กระที่รวงสาธารณสุขแถิลง	หูญิงวัย	29	ปี	อาศัยในัจังหูวัดเช่ยงใหูมี�	

	 เคยที่ำางานัในัสถิานับันัเที่ิง1G1	จังหูวัดที่�าข่�เหูล็ก	ประเที่ศเมี่ยนัมีา	ตัิด	

	 เชื�อไวรัสโควิด-19	สอบสวนัโรคพบม่ีผู้้�สัมีผู้ัสรวมี	328	ราย

16 ธ.ค.	เยอรมีนั่เริ�มีมีาตัรการล็อกดาวนั์รอบ	2	ปิดโรงเร่ยนั	ร�านัค�า	ที่ั�วประเที่ศ		

	 ระหูว�าง	16	ธันัวาคมี	63-10	มีกราคมี	2564

17 ธ.ค.	หูญิงวัย	67	ปีเจ�าของแพกุ�งที่่�ตัลาดกลางกุ�ง	จังหูวัดสมุีที่รสาคร	ถิ้กตัรวจ	

	 พบว�าตัิดเชื�อไวรัสโควิด-19	ก�อนัที่่�ตัลาดกลางกุ�งจะเป็นัแหูล�งแพร�เชื�อ	

	 ใหูญ�ในัเวลาตั�อมีา

19 ธ.ค. (1) นพ.โอภาส การัย์กวินพงศ์	อธิบด่กรมีควบคุมีโรคแถิลง	สถิานัการณ์	

	 ระบาดจากตัลาดกลางกุ�ง	หูลังตัรวจเชิงรุกคัดกรองกลุ�มีแรงงานัตั�างด�าว		

	 1,192	คนั	พบติัดเชื�อ	516	คนั	หูรือ	43	%	ของผู้้�ได�รับการตัรวจสอบ

 (2) นัพ.ที่ว่ศิลป์	โฆษก	ศบค.แถิลงสรุปสถิานัการณ์ระบาดกรณ่ที่�าข่�เหูล็ก		

	 พบผู้้�ตัิดเชื�อ	67	ราย	พบเชื�อหูลังเข�าสถิานักักกันัที่�องถิิ�นั	48	ราย	มี่	2	ราย	
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	 เป็นัการตัิดเชื�อในัประเที่ศ	และอ่ก	17	รายลักลอบเข�าเมีืองตัามีเส�นัที่าง	

	 ธรรมีชาตัิ	และเดินัที่างไป	7	จังหูวัด

20 ธ.ค.	นัพ.ที่ว่ศิลป์	วิษณุโยธินั	โฆษก	ศบค.บอกการระบาดจากกรณ่ตัลาดกลางกุ�ง

		 สมีุที่รสาคร	เป็นัการระบาดระลอกใหูมี�เนัื�องจากไมี�มี่ความีเชื�อมีโยงกับ	

	 การระบาดรอบแรก

22 ธ.ค.	(1)	พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯและรมีว.กระที่รวงกลาโหูมี	แถิลง	

	 ผู้�านัโที่รที่ัศนั์รวมีการเฉพาะกิจว�า	ผู้ลกระที่บจากการระบาดของไวรัส

	 โควิด-19	ที่่�เกิดข้�นัที่ั�วโลก	ส�งผู้ลใหู�เศรษฐกิจไที่ยฟ้�นัช�ากว�าที่่�คาดการณ์

   (2)	สื�อตั�างประเที่ศรายงานัมี่อย�างนั�อย	40	ประเที่ศ	ประกาศหู�ามีการ	

	 เดินัที่างจากอังกฤษเข�าประเที่ศ		หูลังพบไวรัสโควิด-19	กลายพันัธุ์ในั	

	 เมืีองผู้้�ด่

28 ธ.ค. สื�อรายงานั	นายว่รัะศักดิ� วิจิติรั์แสงศรั่	ผู้้�ว�าราชการจังหูวัดสมีุที่รสาคร		

	 ตัิดเชื�อไวรัสโควิด	-19

29 ธ.ค.	ศบค.รายงานัชายวัย		45		ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	(รายที่่�	61)

2564

1 ม.ค.	 ศบค.รายงานั	ชายวัย	44	ปี		และวัย	70	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	

	 (รายที่่�	62	และ	63	)

2 ม.ค.	 ศบค.รายงานัหูญิง	วัย	47	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	(รายที่่�	64)
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4 ม.ค. (1)	ยอดผู้้�ติัดเชื�อใหูมี�พุ�งข้�นัถ้ิง	745	คนั		โดย	577	คนั	มีาจากการคัดกรอง	

	 เชิงรุกแรงงานัตั�างด�าว		ส�งผู้ลใหู�ยอดผู้้�ป่วยสะสมีเพิ�มีเป็นั	8,439	คนั		

	 หูายป่วย	4,352	คนั	และชายวัย	56	ปี	ชาวกรุงเที่พฯ	เส่ยช่วิตัจากโรค

	 โควิด-19	เป็นัรายที่่�	65

	 (2)	ไที่ยสั�งซึ่ื�อวคัซึ่น่ัที่่�พฒันัาโดยบรษิทัี่ซึ่โ่นัแวค	ไบโอเที่ค	บริษทัี่เวชภูณัฑ์

	 ของจ่นั	2	ล�านัโดส

 (3)	นัายบอรัิส จอนห์สัน	นัายกฯอังกฤษ	ประกาศออกโที่รที่ัศนั์	ว�าจะมี่	

	 มีาตัรการล็อกดาวนั์	ที่ั�วประเที่ศ	เพื�อรับมีือการระบาดของไวรัสโควิด-19			

	 เขาหูวังว�าการยกระดับมีาตัรการจะสามีารถิยับยั�งการระบาดของไวรัส	

	 กลายพันัธุ์ได�

7 ม.ค.	 ศบค.รายงานั		ชายวัย	88	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	(รายที่่�	67)

9 ม.ค.	 ยอดผู้้�ป่วยสะสมีที่ะลุหูลักหูมีื�นัข้�นัไปอย้�		10,053	คนั		โดยมี่ผู้้�ป่วยใหูมี�		

	 212	คนั	ตัิดเชื�อในัประเที่ศ	187	คนั	ตัิดเชื�อในักลุ�มีแรงงานัด�างด�าวที่่�

	 คัดกรองเชิงรุก	19	คนั		และเดินัที่างจากตั�างประเที่ศเข�าสถิานักักกันัของ	

	 รัฐ	6	คนั		และผู้้�ป่วยกระจายไป	58	จังหูวัด

12 ม.ค. (1)	สื�อตั�างประเที่ศรายงานั	สมเด็จพรัะรัาชื่าธิบด่ สุลิติ�านอับดุลิเลิาะห์  

 อาหมัด ซัาห์	แหู�งมีาเลเซึ่่ย	ประกาศภูาวะฉุกเฉินัจนัถิ้งเดือนัสิงหูาคมี		

	 2564	และมีอบอำานัาจใหู�รัฐบาลของ	นัายม้ห์ดิน ฮั่ัสซััน	นัายกรัฐมีนัตัร่		

	 ใช�อำานัาจสกัดกั�นัการระบาดของไวรัสโควิด-19	ได�ตัามีความีเหูมีาะสมี

 (2)	ครมี.สรุปมีาตัรการเย่ยวยาพิษโควิดระบาดใหูมี�	ลดค�านัำ�า	ไฟฟ้า	2		

	 เดือนั	(ก.พ.-มี่.ค.64)	แจกเงินั	3,500	บาที่	2	เดือนัผู้�านัโครงการเราชนัะ		
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	 ขยายเวลาลดภูาษ่ที่่�ดินัและสิ�งปล้กสร�าง	90	%	ออกไปอ่ก	1	ปี		ขยาย	

	 เวลายกเว�นัค�าธรรมีเนั่ยมีการโอนัเหูลือ	0.01	%

14 ม.ค. ชายชาวอังกฤษวัย	71ปี		และชายไที่ยวัย	53	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19		

	 เป็นัรายที่่�	68	และ69	ตัามีลำาดับ

15.ม.ค.	แบงก์ชาตัิประเมีินัผู้ลกระที่บ	จากการระบาดของไวรัสโควิด-19	รอบใหูมี�	

	 3	กรณ่	หน่�ง	ใช�มีาตัรการควบคุมีปานักลางและได�ผู้ล	กระที่บจ่ด่พ่		

	 1-1.5%		สอง	ใช�มีาตัรการเข�มีข�นัคุมีสถิานัการณ์ได�ในั	1	เดือนั	กระที่บ

	 จ่ด่พ่	2-2.5	%	และ	สาม	ใช�มีาตัรการปานักลางไมี�ได�ผู้ลตั�องใช�มีาตัรการ	

	 เข�มีงวดร�วมีด�วย	กระที่บจ่ด่พ่	3-4	%

16 ม.ค.	ชายวัย	67	ปี	เส่ยช่วิตัเป็นัรายที่่�	70

17 ม.ค.	พล.อ.ประยุที่ธ์	จันัที่ร์โอชา	นัายกฯ	และรมีว	.กระที่รวงกลาโหูมี	โพสตั์

	 เฟซึ่บุ๊ค	ระบุไมี�ร่บร�อนัฉ่ดวัคซึ่่นัที่่�ยังที่ดสอบไมี�ครบถิ�วนั	และมี่นัโยบาย

	 สำาคัญตั�องมีั�นัใจว�าวัคซึ่่นัปลอดภัูยจ้งนัำามีาใช�กับคนัไที่ย

18 ม.ค.	นัายธ่รพัฒนั์	คัชมีาตัย์	รองผู้้ �ว �าราชการจังหูวัด	สมีุที่รสาคร	สรุป	

	 สถิานัการณ์ระบาดกรณ่	ตัลาดกลางกุ�งตัั�งแตั�	17	ธันัวาคมี	2563-18		

	 มีกราคมี	2564	มี่ผู้้�ป่วยยืนัยันัสะสมี	(รวมีคนัไที่ยและแรงงานัตั�างด�าว)			

	 4,879	คนั	รักษาหูาย	3,059	คนั	อย้�ระหูว�างรักษา	1,619	คนั	และเส่ย	

	 ช่วิตั	1	คนั

20 ม.ค.	ชายไที่ยวัย	48	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	71
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22 ม.ค.	กที่มี.คลายล็อก	13	กิจการ	อาที่ิ	ร�านัเกมี	ร�านัอินัเตัอร์เนั็ตั	ฯลฯ	ใหู�กลับ

	 มีาเปิดได�

23 ม.ค.	ชายไที่ยวัย	81	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	72

24 ม.ค.	หูญิงวัย	73	ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	73

25 ม.ค.	ชายชาวองักฤษวัย	61	ปี	และหูญิงไที่ยวัย	56	ปี	เสย่ชวิ่ตัจากโรคโควดิ-19	

	 เป็นัรายที่่�	74	และ	75

26 ม.ค. (1)		ยอดรวมีผู้้�ปว่ยตัดิเชื�อไวรสัโควดิ-19ทัี่�วโลก	100,280,252	คนั		อาการ

	 รุนัแรง	110,252คนั	รักษาหูาย	72,289,169	คนั	เส่ยช่วิตั	2,149,387	คนั			

	 โดยสหูรัฐฯมี่ผู้้�ป่วยส้งสุด		25,861,597	คนั

 (2)	ศบค.รายงานั	พบผู้้�ป่วยใหูมี�	937	คนั	ถิือเป็นัสถิิตัิส้งสุดใหูมี�นัับแตั�

	 ไวรัสโควิด-19	ระบาดในัไที่ย

27 ม.ค.	ชายไที่ยวัย	56		ปี	เส่ยช่วิตัจากโรคโควิด-19	เป็นัรายที่่�	76

27 ม.ค. (1)	นัายธานั่	แสงรัตันั์	อธิบด่กรมีสารนัิเที่ศ	กระที่รวงการตั�างประเที่ศ	

	 แถิลงสถิาบันัวิจัย	Lowy	Institute	ในัออสเตัรเลย่จัดใหู�ไที่ยอย้�อันัดับที่่�	4	

	 ของประเที่ศ	ที่่�สามีารถิจัดการกับการแพร�ระบาดของไวรัสโควิด-19	ได�ด่

	 ที่่�สุดในัโลก		โดย	นัิวซึ่่แลนัด์อย้�อันัดับหูนั้�ง		เว่ยดนัามีอันัดับสอง		อันัดับ

	 สามีไตั�หูวันั	อันัดับส่�ไที่ย		
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 (2)	กระที่รวงการคลังปรับคาดการณ์	การขยายตััวของเศรษฐกิจ(จ่ด่พ่)

	 ปี	2564	เป็นั	2.8	%	(เดิมี4.5%)	เนัื�องจากผู้ลกระที่บจากการระบาดของ

	 ไวรัสโควิด-19	ในัหูลายประเที่ศ	รวมีที่ั�งการระบาดใหูมี�ในัประเที่ศไที่ย	

29 ม.ค.	ศบค.ชุดใหูญ�ม่ีมีติัผู้�อนัคลายมีาตัรการควบคุมี	ปรับพื�นัที่่�ควบคุมีใหูมี�	พื�นัที่่�

	 ควบคุมีส้งสุดและเข�มีงวด	1	จังหูวัดคือ	สมีุที่รสาคร	พื�นัที่่�ควบคุมีส้งสุด

	 มี่	4	จังหูวัดคือ	กรุงเที่พฯ	สมีุที่รปราการ	ปทีุ่มีธานั่	และนันัที่บุร่	พื�นัที่่�

	 ควบคุมี	20	จังหูวัด	พื�นัที่่�เฝ้้าระวังส้ง	17	จังหูวัด	และ	พื�นัที่่�เฝ้้าระวัง	

	 35	จังหูวัด
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นพิ.ธนรั้ักษ์	ผู้ลิพิัฒน์,	ร้องอธ์ิบัดิ์ีกร้มค์วับัค์ุมโร้ค์	กร้ะทร้วังสื่าธ์าร้ณสืุ่ข,	

สื่ัมภัาษณ์,	24	สื่ิงหาค์ม	2563.

ศ.นพิ.ยง	ภ้่วรั้วรั้รั้ณ์,	ร้าชบััณฑิิต	และหัวัหนั้า	ศัูนัย์เชี�ยวัชาญเฉพาะดิ์้านั

ไวัร้ัสื่วัิทยาค์ลินัิก	ค์ณะแพทยศัาสื่ตร้์	จิุฬาลงกร้ณ์มหาวัิทยาลัย,	สื่ัมภัาษณ์,	

2	กันัยายนั	2563.

นพิ.ธเรั้ศ	 กรั้ัษนัยรั้วิวงค์,	 อธ์ิบัดิ์ีกร้มสื่นัับัสื่นัุนับัร้ิการ้สืุ่ขภัาพ	 กร้ะทร้วัง

สื่าธ์าร้ณสืุ่ข,	สื่ัมภัาษณ์,	28	กันัยายนั	2563.

ดรั้.สื่มช�ย	ภคภ�สื่น์วิวัฒน์,	นัักวัิชาการ้อิสื่ร้ะ,	สื่ัมภัาษณ์	,	2	พฤศัจิิกายนั	

2563.

นพิ.วีรั้ะศักดิ�	หล่อทำองคำ�,	ผูู้้อำานัวัยการ้โร้งพยาบัาลเกาะสื่มุย,	สื่ัมภัาษณ์,	

7	พฤศัจิิกายนั	2563.

น�ยศิรั้ิวัฒน์	 วรั้เวทำวุฒิคุณ์,	 เจิ้าของศัิร้ิวััฒนั์แซึ่นัดิ์์วัิช,	 สื่ัมภัาษณ์	 21	

พฤศัจิิกายนั	2563.

น�ยสืุ่รั้พิงษ์	 ไพิสื่ิฐพิัฒนพิงษ์ ,	 ร้องปร้ะธ์านัสื่ภัาอุตสื่าหกร้ร้มแห่ง

ปร้ะเทศัไทย	และโฆษกกลุ่มอุตสื่าหกร้ร้มยานัยนัต์,	สื่ัมภัาษณ์,	3	ธ์ันัวัาค์ม	

2563.
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น�ยจัิตติ	 ตั�งสื่ิทำธิ�ภักดี,	 นัายกสื่มาค์มค์้าทองค์ำา,	 สื่ัมภัาษณ์,11	 ธ์ันัวัาค์ม	

2563.

รั้ศ.ดรั้.ยงยุทำธ	 แฉล�มวงษ์	 ผูู้้อำานัวัยการ้วัิจิัย	 ดิ์้านัการ้พัฒนัาแร้งงานั		

สื่ถาบัันัวัิจิัยเพ่�อการ้พัฒนัาปร้ะเทศัไทย(ทีดิ์ีอาร้์ไอ),	 สื่ัมภัาษณ์,	 ร้ายการ้	

101	พร้็อพเพอร้์ตี�แชนัแนัล	ค์ล่�นัเอฟเอ็ม101,	23	พฤศัจิิกายนั	2563.

ดรั้.วิรั้ไทำ	 สื่ันติปรั้ะภพิ	 ผูู้้วั่าการ้ธ์นัาค์าร้แห่งปร้ะเทศัไทย	 สื่ัมภัาษณ์,	

นัิตยสื่าร้	 BOT	 พร้ะสื่ยาม	magazine	 ฉบัับัเดิ์่อนั	 พฤษภัาค์ม-มิถุนัายนั	

2563.

 

กร้ะทร้วังสื่าธ์าร้ณสืุ่ข	 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04

/140268/

ร้ายงานัสื่ถานัการ้ณ์ไวัรั้สื่โค์โร้นัา	2019	กร้มค์วับัคุ์มโร้ค์	กร้ะทร้วัง	สื่าธ์าร้ณสุื่ข	

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php

ถอดิ์บัทเรี้ยนัโค์วิัดิ์-19	 กร้ะทร้วังสื่าธ์าร้ณสุื่ข	 และองค์์การ้อนัามัยโลก	 (ไทย)	

https://www.who.int/.../searo/thailand/iar-covid19-th.pdf

ธ์นัาค์าร้แห่งปร้ะเทศัไทย	https://www.bot.or.th

กร้ะทร้วังการ้ค์ลัง	https://www.egov.go.th

ทำาเนีัยบัรั้ฐบัาล		https://www.thaigov.go.th
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แถลงการ้ณน์ัายกรั้ฐมนัตรี้	https://www.thaigov.go.th/news/contents/

details/27825

ศูันัยข้์อมูลโค์วัดิิ์	19		https://www.facebook.com/informationcovid19/

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus	

-2019/q-

สื่ำานัักงานัสื่ภัาพัฒนัาการ้เศัร้ษฐกิจิและสัื่งค์มแห่งชาติ	https://www.nesdc.

go.th

กร้ะทร้วังพาณิชย์	https://www.moc.go.th/

สื่มาค์มค้์าทองค์ำา	https://www.goldtraders.or.th/

https://tna.mcot.net/

https://www.bbc.com/thai

https://www.matichon.co.th/

https://mgronline.com/

https://www.thaipost.net/main/

https://www.voathai.com/

https://www.xinhuathai.com/

https://www.isranews.org

https://thaipublica.org/
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ไทยรั้ฐ

มติชนั

กรุ้งเทพธุ์ร้กิจิ

เดิ์ลินิัวัส์ื่

ไทยโพสื่ต์

ค่้ม่อป้องกันโรั้คปอดอักเสื่บจั�กก�รั้ติดเช่�อ	 โคโรั้น�ไวรัั้สื่สื่�ยพัินธ์ุใหม่, 

ศัาสื่ตร้าจิาร้ย	์โจิวั	วัั�ง	จัิดิ์ทำา	สื่วั	ีหยง่เจีิ�ยนั	ตร้วัจิสื่อบั	,ศูันัยค์์วับัคุ์มและป้องกันั

โร้ค์เม่องอู่ฮัั่�นั	จัิดิ์ทำา,	กัญญารั้ตน์ั	จิิร้าสื่วััสื่ดิิ์�	แปล.	

คำ�ถ�ม-คำ�ตอบทีำ�พิบบ่อย	 เร่ั้�อง	 “ไขี�หวัดใหญ่่สื่�ยพัินธ์ุใหม่ชนิดเอ		

(เอช1เอ็น1)”,	 เอกสื่าร้แถลงข่าวั,	สื่ำานัักโร้ค์ติดิ์ต่ออุบััติใหม่	กร้มค์วับัคุ์มโร้ค์

กร้ะทร้วังสื่าธ์าร้ณสุื่ข,	วัันัที�	22	กร้กฎาค์ม	2552.

ไขี�หวัดใหญ่่กรั้ะทำบจีัดีพีิไม่ตำ��กว่�	 0.6%:โจัทำย์ทีำ�รัั้ฐต�องเร่ั้งแก�,	 บัทค์วัาม,	

ศูันัย์วิัจัิยกสิื่กร้ไทย,	บัจิก.วัันัที�	22	กร้กฎาค์ม	2552.

หลักสืู่ตร้	(ออนัไลนั์)	โค์วัิดิ์	19	และร้ะบัาดิ์วัิทยา,	ร้องศัาสื่ตร้าจิาร้ย์	ย่นั	

ภู่ัวัร้วัร้ร้ณ	 ผูู้้ทร้งคุ์ณวุัฒิพิเศัษ	 /มหาวิัทยาลัยเกษตร้ศัาสื่ตร์้,	 ผูู้้อำานัวัยการ้

หลักสูื่ตร้,	https://learningcovid.ku.ac.th	
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โค์ร้งการ้ชุมชนัร่้วัมใจิ	 ต้านัภััยโค์วิัดิ์-19	 กิจิกร้ร้มร้ณร้งค์์ปร้ะชาสัื่มพันัธ์์	 ผู่้านั

วิัทยุท้องถิ�นัทั�วัปร้ะเทศั,	สัื่มมนัา,	กองทุำนพัิฒน�ส่ื่�อปลอดภัยและ	สื่รั้��งสื่รั้รั้ค์, 

วัันัที�	2	พฤศัจิิกายนั	2563

ตม.แจังขี�อม้ลคนจัีนเขี��ไทำย,	https://news.thaipbs.or.th/content/

288495

สื่ธ.แถลงพิบคนขัีบแท็ำกซีี่�ติดไวรัั้สื่โคโรั้น�เป็นคนไทำยคนแรั้ก,	31	ม.ค์.	63,		

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1761053

รัั้กษ�ห�ยแล�ว	คนขัีบแท็ำกซีี่�	ติดเช่�อ	ไวรัั้สื่โคโรั้น�	จั�กคนส่้ื่คนรั้�ยแรั้ก,	สื่ำานััก

ข่าวัไทย,	 5	 ก.พ.	 63,	 https://www.youtube.com/watch?v=b6Vby-

iTbTX0

สื่ธ.เผู้ยผู้้�ป่วยติดเช่�อไวรัั้สื่โคโรั้น�	 2019	 ขีองไทำย	 ลดจั�กอันดับ2ม�	 เป็น

อันดับ	4	ขีองโลก,	https://www.hfocus.org/content/2020/02/18467

จุัริั้นทำร์ั้ตรั้วจัโรั้งง�นหน��ก�กอน�มัยพิบสิื่นค��มีพิอคว�มต�องก�รั้วอนอย่�

กักตุน,	30	ม.ค์.	63,	https://www.thairath.co.th/news/society/1760333

จั�ตุรั้นต์ยำ��ปิดปรั้ะเทำศก่อนจัะเสีื่ยห�ยยับเยิน,	22	มี.ค์	63,	https://siam-

rath.co.th/n/140833

อ่้ฮัั่�นเริั้�มสื่รั้��งโรั้งพิย�บ�ลพิิเศษรัั้กษ�ผู้้�ป่วยติดไวรัั้สื่โคโรั้น�สื่�ย	พัินธ์ุใหม่

ตั�งเป้�เสื่รั้็จัใน10วัน,	 24	 ม.ค์.	 63,	 https://www.xinhuathai.com/

high/72354_20200124
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แมทำธิว	ดีน	ปรั้ะก�ศติดโควิด,	13	มี.ค์	63,	https://www.komthai.com/

90704.html

แกะรั้อยใครั้ค่อผู้้�แพิร่ั้เช่�อสื่น�มมวยสื่ถ�นบันเทิำง,	 19	 มี.ค์.	 63,	 https://

news.thaipbs.or.th/content/289996

รั้บ.วอนปชช.ทุำกคนอย่้บ��น,	20	มี.ค์.	63,	https://www.matichon.co.th/

politics/news_2073193

แพิทำย์วอนอย่้บ��นหยุดเช่�อเพ่ิ�อช�ติฯ,	21	มี.ค์.	63,	https://www.postto-

day.com/social/general/618357

แพิทำย์ขีอคนไทำยอย่้บ��นฯ,	22	มี.ค์.	63,	https://www.dailynews.co.th/

regional/766828

หมอศิรั้ริั้�ชวอนคนไทำยช่วยต��นโควิดฯ,	27	มี.ค์.	63,	https://www.thairath.

co.th/news/local/bangkok/1806078

ตลทำ.ปรั้บัเกณ์ฑ์์”เซี่อรั้กิ์ตเบรั้กเกอรั้”์ใหม่	มีผู้ลพิรุ่ั้งนี�ฯ,	17	มี.ค์.	63,	https://

www.prachachat.net/finance/news-433404
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แบงก์ช�ติคลอดสื่�มม�ตรั้ก�รั้สื่กัดแห่ถอนกองทุำนบอนด์,	 22	 มี.ค์.63,	

https://www.dailynews.co.th/economic/764329

พิิษโควิดปิด	2	กองทุำนทำห�รั้ไทำย	ธนเพิิ�มพ้ิน-ธนไพิบ้ลย์,	26	มี.ค์.	63,	https://

mgronline.com/stockmarket/detail/9630000030877

TMBAM	ปรั้ะก�ศปิดอีก2กองทุำนฯ,	 27	 มี.ค์.	 63,	 https://www.efinan-

cethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?rele

ง�นแถลงเร่ั้�องม�ตรั้ก�รั้แก�ไขีปัญ่ห�สื่ภ�พิคล่องในตล�ดก�รั้เงิน,	22	 มี.ค์.	

63,	 https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/

Joint_2203202

ไขีขี�อสื่งสัื่ยเกี�ยวกับม�ตรั้ก�รั้BSF	ขีองธปทำ.,	https://www.bot.or.th/Thai/

FinancialInstitutions/COVID19/Pages/FAQ

ธปทำ.แจังกองทุำน	BSF	ไม่ได�อุ�มคนรั้วยแต่มุ่งคุ�มครั้องผู้้�ออมและ	ด้แลเสื่ถียรั้-

ภ�พิรั้ะบบก�รั้เงิน,	30	พ.ค์.	63	 ,	https://www.bot.or.th/Thai/About-

BOT/Activities/Pages/Gov_31052563

ผู้ว�โควิด-19	 รั้ะบ�ดหนักคนแห่เขี��ห��งตุนสิื่นค��,	 15	 มี.ค์.	 63,	 https://

www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1795696
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ม�ตรั้ก�รั้ด้แลและเยียวย�ผู้ลกรั้ะทำบจั�กไวรัั้สื่โคโรั้น�ต่อเศรั้ษฐกิจัไทำย	ทัำ�ง

ทำ�งตรั้งทำ�งอ�อมรั้ะยะทีำ�	1,	10	มี.ค์.	63,	https://www.mof.go.th/th/view/

attachment/file/3134373735/

สื่ำ�นักง�นปรั้ะกนัสัื่งคมอัดเม็ดเงิน	30,000	ล��นบ�ทำ,	10	เม.ษ.	63,	https://

www.mol.go.th/news/

สื่รั้รั้พิ�กรั้ช่วยผู้้�ได�รัั้บผู้ลกรั้ะทำบจั�กโควิด,	25	พ.ค์.	63,	https://www.rd.go.

th/publish/fileadmin/user_upload/news/news34_2563.pdf

ผู้ลก�รั้ปรั้ะชุมคณ์ะกรั้รั้มก�รั้นโยบ�ยก�รั้เงินครัั้�งทีำ�1/2563,	 5	 ก.พ.	 63,	

https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/PressMP-

C_12563_375EOC6

แถลงข่ี�วม�ตรั้ก�รั้แก�ปัญ่ห�โรั้คโควิด-19	(ม�ตรั้ก�รั้กรั้ะตุ�นเศรั้ษฐกิจั	เฟสื่2)	, 

24	มี.ค์.	63,	https://www.facebook.com/thaich8news/videos/53111

9067783257/

ธปทำ.เน�นแก�หนี�ให�ตรั้งจัุด,	 16	 ต.ค์.	 63,	 https://www.bot.or.th/Thai/

PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n7363

บิ�กต่้’	ไฟเขีียวให�เงินคนละ	2,000	บ�ทำ	สื่้�	‘โควดิ-19’	ยนัไม่แจักเร่ั้�อยเป่�อย, 

6	 มี.ค์.	 63,	 https://www.isranews.org/isranews-news/86218-covid-

eco.html

'**+,  4 : ?$1&('!.9,$6A&BC<24

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



161

เพิ่�อไทำยจัวกแจักแสื่นล��นไม่แก�ปัญ่ห�เศรั้ษฐกิจั	เอ�เงินม�กแก�โควิด-19	

ดีกว่�,	8	มี.ค์.	63,	https://www.thaipost.net/main/detail/59132

รัั้ฐบ�ลออกม�ตรั้ก�รั้เยียวย�ฯ,	24	มี.ค์.	63,	https://www.thaigov.go.th/

news/contents/details/27776

เม่�อโควิด-19	กล�ยเปน็โจัทำยใ์หญ่่แบงกช์�ติ,	28	พ.ค์.	63,	กาแฟดิ์ำา,	https://

www.youtube.com/watch?v=tq6EIlBpkI0&feature=youtu.be	

ธปทำ.ปรัั้บเกณ์ฑ์์ซี่อฟต์โลน,	 28	 ธ์.ค์.	 63,	 https://www.bot.or.th/Thai/

PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n9163.aspx

สืุ่พิัฒนพิงษ์	แทำ็กทำีมธปทำ.,	25	ก.ย.	63,		https://www.prachachat.net/

finance/news-527347

ปรั้ะยทุำธ์อ��งทำ�งเล่อกสุื่ดทำ��ยฯ,	27	พ.ค์.	63,	https://www.bbc.com/thai/

thailand-52817171

จีัดีพีิไตรั้ม�สื่1/63	ปรัั้บลดลง	1.8%,	18	พ.ค์.	63,	https://www.nesdc.

go.th/ewt_news.php?nid=10221&filename=index

เศรั้ษฐกิจัไทำยไตรั้ม�สื่สื่อง63ติดลบ	 12.2%,	 17	 สื่.ค์.	 63,	 https://thai-

publica.org/2020/08/thailand-gdp-q2-202063-contr
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รัั้บม่อวิกฤติเศรั้ษฐกิจัยุคโควิด-19	กับผู้้�ว่�ธปทำ.	รั้�ยก�รั้ฟังห้ไว�ห้,	9	อสื่มทำ.,	

7	 ก.ค์.	 63,	 https://www.youtube.com/watch?v=xYX4XFWFKoQ&-

feature=youtu.be

ส่ื่งออก	พิ.ค.	ติดลบ	22.5	%,	24	มิ.ย.	63,	https://www.isranews.org/

article/isranews-news/89844-moc-export-may

ส่ื่งออก	มิ.ย.หดแรั้ง	23.17%,	24	ก.ค์.	63,	https://www.isranews.org/

article/isranews-news/90614-moc-export-june6

ภ�วะก�รั้ค��รั้ะหว่�งปรั้ะเทำศขีองไทำยปรั้ะจัำ�เด่อนพิ.ย.63,	 23	 ธ์.ค์.	 63,	

https://gnews.apps.go.th/news?news=75099

โควิดฉุดท่ำองเทีำ�ยว	9	เด่อนรั้�ยได�ว้บ1.57	ล��นล��น,	22	ต.ค์.	63,	https://

www.bangkokbiznews.com/news/detail/904023

พิิษโควิด-19	 ฉุดยอดผู้ลิตรั้ถยนต์เด่อนเม.ษ.ว้บ	 83.55%,	 20	 พ.ค์.	 63,	

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000052664

ตล�ดรั้ถยนตเ์ด่อนพิฤษภ�คม	ยอดขี�ยลดลง	54.1%,	23	มิ.ย.	63,	https://

www.toyota.co.th/news/NdMzXrOQ

ยอดผู้ลิตรั้ถเด่อนพิ.ย.ปรัั้บตัวเพิิ�มข้ี�น,	 17	 ธ์.ค์.	 63,	 https://mgronline.

com/business/detail/9630000128640

สื่ภ�พัิฒน์เผู้ยอัตรั้�ว่�งง�นไตรั้ม�สื่2,	 17	 สื่.ค์.	 63,	 https://mgronline.

com/uptodate/detail/9630000084121
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ภ�วะสัื่งคมไตรั้ม�สื่3	 2563,	 https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.

php?nid=5491

แถลงก�รั้ณ์์	 น�ยกรั้ัฐมนตรั้ี,	 2	 เม.ษ	 63,	 https://www.youtube.com/

watch?v=00QeDf_lwBU

แถลงก�รั้ณ์์น�ยกรัั้ฐมนตรีั้,	 10	 เม.ษ.	 63,	https://www.youtube.com/

watch?v=kCas_19Ep8U

ข่ี�วดีสุื่ดๆ!!ศบค.แถลงวันนี�ตัวเลขี0ฯ,	13	เม.ษ.	63,	https://www.google.

co.th/search?source=hp&ei=H5q7X9CWJZOX4-EPwuC5

เผู้ยเบ่�องหลังเคร่ั้�องบินอียิปต์ฯ,	14	ก.ค์.	63,	https://www.thaipost.net/

main/detail/71376

แพิลตฟอร์ั้ม”ไทำยชนะ”พิบคนไทำย394คนเดินห��งพิรั้�อมทำห�รั้อียิปต์,	 14	

ก.ค์.	63,	https://www.thairath.co.th/news/society/1888779

ศบค.ขีออภัยเหตุเจั��หน��ทีำ�รัั้ฐทำำ�ก�ร์ั้ดตกเสีื่ยเอง,	14	ก.ค์.	63,	https://www.

thairath.co.th/clip/436108

ตรั้วจัโคโรั้น�ไวรัั้สื่	รั้ะยอง-กทำม.ผู่้�น	11	วันกว่�	7,200	คนฯ,	27	ก.ค์.	63,	

https://www.thairath.co.th/news/politic/1894957
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วันทีำ�	 60	 ไทำยไม่พิบผู้้�ติดเช่�อโควิดปรั้ะเทำศ,	 24	 ก.ค์.63,	 https://news.

trueid.net/detail/mV835WO4zdK2

สื่ธ.ค�ดดีเจัติดโควิดจั�กนักท่ำองเทีำ�ยวต่�งช�ติ,	4		ก.ย.	63,	https://www.

naewna.com/local/516206

ผู้้�ว่�ฯธปทำ.ชี�เศรั้ษฐกิจัไทำยฟ่�นแบบเคร่ั้�องหม�ยถ้กแต่ห�งย�ว,	20	ก.ค์.	63,	

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000074312

ช�ตรีั้		อรั้รั้จัน�นันท์ำ,อธิบดีกรั้มก�รั้กงศุล,	สัื่มภัาษณ์พิเศัษ,หนัังส่ื่อพิมพ์มติ

ชนั,วัันัที�	4	ต.ค์.	63.

ศบค.เพิิ�มม�ตรั้ก�รั้ผู่้อนคล�ยให�นักท่ำองเทีำ�ยวต่�งช�ติเขี��ไทำย,	18	ธ์.ค์.	63,	

https://www.nationtv.tv/main/content/378810400

ศบค.แถลงสื่ถ�นก�รั้ณ์์โควิด-19,	 29	 มิ.ย.	 63,	 https://www.youtube.

com/watch?v=Z2wAzN7Nnpo

ศบค.แถลงสื่ถ�นก�รั้ณ์์โควิด-19,	6	ก.ค์.	63,	https://www.youtube.com/

watch?v=rTtNmEJbydA
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