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ฝ่าวิกฤติ COVID-19 : มาตรการปลดล็อกกับแนวทาง
การเตรียมความพร้อมสำาหรับความมั่นคง

นาวาอากาศเอก ไชยา  ออกแดง 
นางสาว ภิรัญชญา  อุไรรัตน์

บทสรุปผู้บริหาร
ศศย.สปท. ได้จัดท�า Security Lab ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย กรณีที่หากประเทศไทยได้มีมาตรการปลดล็อกประเทศ เพื่อลดผลกระทบ 

ทางเศรษฐกจิและผ่อนคลายความตงึเครยีดในสงัคม เพือ่ให้เกดิการสมดุลทัง้การควบคุมโรคและ

การประกอบกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้กลบัสูชี่วติปกต ิ โดยใช้กระบวนการก�าหนด 

ภาพฉากทศัน์ (Scenario) และการคดิเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Thinking) ผลวิเคราะห์จาก ๖ มิติ 

(STEEP-M) พบว่าใน มิติด้านสังคม นั้น ควรก�าหนดเป้าหมายให้ “ประชาชนสามารถกลับมา

ด�ารงชวีติได้อย่างผาสกุในฐานวถิชีวิติแบบใหม่ (New Normal)” โดยรฐัควรสนบัสนนุผู้ประกอบ

การประคองการด�าเนนิการธรุกจิ มกีารจ้างงานและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ การฝึกทกัษะอาชีพและ

การบริหารเงินของประชาชน รวมทั้งปลูกฝังแนวความคิดการพึ่งตนเองแบบย่ังยืน มิติด้าน

เทคโนโลยี ควรตั้งเป้าหมายให้ “มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและระบบนิเวศดิจิทัลได้รับ

การพัฒนา ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง” โดยสร้างโอกาสและลดความ

เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Divide) มิติด้านเศรษฐกิจ ควรมเีป้าหมายให้ “คงด�ารง

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิบนฐานวถิปีกตแิบบใหม่” โดยสร้างแพลตฟอร์มและพัฒนาทักษะอาชีพ 

บนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มิติด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีเป้าหมาย “สร้างสมดุล

วิถีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙” โดยก�าหนด

มาตรการ ข้อจงูใจด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับมาตราการด้านสาธารณสุข มิติด้านการเมือง ควรมี

เป้าหมาย “สร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนในเรือ่งการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โควิด-๑๙ ของรัฐบาล” โดยการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อกลุ่มชน

ทุกระดับ และมิติด้านทหาร นั้น ควรมีเป้าหมาย“เป็นกองทัพที่มีความยืดหยุ่น (Resilience) 

และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามความมั่นคงในทกุรูปแบบ” โดยควรปรบั

บทบาทภารกจิ และการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับภยัคกุคามทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
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สถานการณ์
วกิฤตโิควดิ-๑๙ ทีแ่พร่ระบาดหนกัทัว่โลก รฐับาลหลายประเทศได้ใช้มาตรการ

ปิดประเทศ (Lockdown) โดยให้หยดุกจิกรรมและธรุกจิทีไ่ม่จ�าเป็น ให้มกีารรกัษาระยะ

ห่างทางสังคม (Social Distance) เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะท�าให้เชื้อไวรัสลุกลาม

เป็นวงกว้าง เมื่อมาตรการล็อกดาวน์หรือการกักตัวท่ัวประเทศท�าให้ธุรกิจหลายธุรกิจ

ต้องหยุดท�าการชั่วคราว เช่น สายการบิน โรงภาพยนตร์ โรงยิม ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ 

สระว่ายน�า้ เป็นต้น หรอืสถานที่สาธารณะ เชน่ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และสนามเดก็เลน่ 

เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถรวมตัวกันได้

ผลจากมาตรการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบในทุกมิติทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น 

การชะงักงนัของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง ทัง้การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การยกเลิกการจองโรงแรม การยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ลุกลามไปถึงการชะลอ 

การผลติในภาคอุตสาหกรรมทัว่โลกทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบห่วงโซ่มลูค่าโลก (Global Value 

Chain) อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุน ทั้งภายในประเทศ

และระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับ

การป้องกันการตดิเช้ือ (เช่น ต้องซือ้หน้ากากหรอืเจลล้างมอื) รวมไปถงึการทีค่นจะต้อง

มีการกักตัวอยู่กับบ้านจนท�าให้ขาดรายได้ แรงงานว่างงาน จนเกิดความเครียดและ

ปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาอีกด้วย 
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จาก Scenario ในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็น โดยได้น�ากระบวนการคิด

เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) ๕ ขั้นตอน ได้แก่ การระบุปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

(Identify Problems) ก�าหนดเป้าหมายหลกั (Common Goal) ผู้รับผดิชอบเกีย่วข้อง 

(Stake Holder) แนวทางและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการส่ือสารทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Communication) โดยวเิคราะห์ตาม STEEP-M ใน ๖ มติ ิได้แก่ ด้านสงัคม 

ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมือง และด้านการทหาร  

ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ฉากทัศน์ (Scenario)
ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่ให้ขยาย 

วงกว้าง มีตัวเลขของผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต�่า และมีอัตราการสูญเสียชีวิตที่น้อยลง  

จึงได้ออกมาตรการผ่อนคลาย เพื่อให้ผู้คนท�ามาหาเลี้ยงชีพ ท�าธุรกิจ ท�าการผลิต 

นักเรียนได้เรียนหนังสือ คนได้ท�างาน และสังคมไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้มีการสมดุลทั้ง 

การควบคมุโรคและการประกอบกจิการและกจิกรรมต่าง ๆ โดยยงัคงมไีว้ซึง่สภาวะฉกุเฉนิ 

คงมาตรการเฝ้าระวงั จากกลุม่ตดิเชือ้ไร้อาการ และป้องกันการระบาดซ�า้สอง (Second 

Wave) โดยปัจจุบนัยงัไม่มวีคัซีนท่ีรักษาโรคดงักล่าวฯ ได้อย่างสิน้เชิง ยงัมโีอกาสจะเกิด

การติดเชื้อต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคมาใช้อย่างเพียงพอ ดังนั้น  

หากประเทศไทยจะด�าเนินการปลดล็อกประเทศจะมีแนวทางเตรียมความพร้อมในมิติ

ด้านความม่ันคงอย่างไร โดยให้ประชาชนได้กลับสู่ชีวิตปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal)
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๑. ด้านสังคม จากการระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์แล้ว พบว่า จะเกิด

ความเห็นต่อมาตรการการผ่อนคลายที่แตกต่างกันของคนในสังคม ซึ่งบางกลุ่มอาจ 

มีความคดิเหน็แย้งต่อมาตรการต่าง ๆ  ของรฐับาล เช่น การงดจ�าหน่ายแอลกอฮอร์ หรอื

ช่วงเวลาเคอร์ฟิว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนไปจากเดิม เช่น ความจ�าเป็นที่จะต้อง

พึ่งพาเทคโนโลยี โดยพบปัญหา (Problems) เช่น การขาดองค์ความรู้ รวมถึงโอกาส

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีอีกด้วย นอกจากนี้ ผลกระทบในทางสังคมจะมาจากการ 

ว่างงานท่ีเพิม่ขึน้ ถงึแม้ว่าจะมกีารเปิดให้บางธรุกจิกลบัมาด�าเนนิงาน บางธรุกจิกจ็�าเป็น

ต้องปิดกิจการลง เพราะบางธุรกิจ บางกิจกรรม ไม่สามารถกลับมาสู่ภาวะเดิมได้ เช่น 

โรงภาพยนตร์ โรงยมิ และสระว่ายน�า้ เป็นต้น ซึง่ท�าให้อตัราการจ้างงานอาจไม่เหมอืนเดมิ

อีกต่อไป มีการลดพนักงานก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานในระยะยาว เกิดปัญหาหนี้สิน 

และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นผลจากรายได้ของประชาชน ผู้ใช้แรงงาน หรือกลุ่ม 

พ่อค้าแม่ค้า ที่ขาดหายไป อีกทั้งการคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ท�าให ้

ความผกูพนัและปฏสิมัพนัธ์ของคนน้อยลง ก่อให้เกดิความเครยีดและปัญหาสขุภาพจติ

ตามมา โดยก�าหนดเป้าหมายหลกั (Goal) คอื ให้ “ประชาชนสามารถกลบัมาด�ารงชวีติ 

ได้อย่างผาสุกในฐานวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)” ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก (Stakeholders) ในมิติด้านสังคม เช่น กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ กระทรวง

การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในธุรกิจต่าง ๆ น�าข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเหล่านี้ เพื่อประกอบการท�าแผนงานในส่วนท่ีตนรับผิดชอบโดยมี

แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
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(๑) ช่วยเหลือผู ้ประกอบการให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้ เพื่อท�าให้เกิด 

การจ้างงาน เน่ืองจากเมื่อประชาชนมีรายได้ ส่งผลให้เกิดก�าลังซื้อ และเกิดรายได้

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

(๒) ฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนรายได้ต�่าในเมือง เพื่อให้

สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับ 

การบริหารการใช้เงิน และ

 (๓) ปลูกฝังแนวความคิดการพึ่งตนเองแบบยั่งยืน โดยการสอดแทรกแนวคิด

ดังกล่าวในทุกระดับการศึกษา 

 ๒. ด้านเทคโนโลยี จากมาตรการการล็อกดาวน์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ของเช้ือไวรสั โควดิ-๑๙ พบปัญหา (Problems) ประชาชนต้องใช้ชวีติอยูใ่นบ้านท�างาน

จากที่บ้าน (Work from home) ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

อย่างมาก และเป็นการเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินชีวิตบนฐานเศรษฐกิจ

ดิจิทัลมากขึ้น เช่น การสั่งซื้อของออนไลน์ การท�าธุรกรรมการเงิน หรือช�าระบิลต่าง ๆ 

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น หากแต่ 

การด�าเนินการตามที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่ว่าคนทั้งประเทศจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้

เหมอืนกนัหมด ยงัมปัีญหาเรือ่งความเหลือ่มล�า้ทางเทคโนโลย ี(Digital Divide) เกดิปัญหา

เรื่องความพร้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ประชาชนยังไม่มีโอกาสเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม  

ขาดโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี(Digital Infrastructure) รวมถงึดจิทิลัแพลตฟอร์ม

ต่าง ๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล�้าให้กับประชาชนบนวิถีการใช ้

ชีวติแบบใหม่ (New Normal) ซึง่ควรมเีป้าหมายหลกั (Goal) ให้ “มโีครงสร้างพืน้ฐาน 

ทางเทคโนโลยีและระบบนิเวศดิจิทัลได้รับการพัฒนา ประชาชนสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง” ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก 
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(Stakeholders) ในมิติด้านสังคม เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เป็นเจ้าภาพ ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิการ  

น�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเหล่านีเ้พือ่ประกอบการท�าแผนงานในส่วนทีต่นรบัผดิชอบ 
โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

(๑) การเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายทางเทคโนโลยี เช่น การลดอัตรา 

ค่าบริการ การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 5G เป็นต้น 

(๒) การเปิดโอกาสในการเข้าถึง โดยสร้างความรู้และความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยี (People ware) 

(๓) รัฐบาลควรสร้าง Platform/ Market place ทางการเกษตร เพ่ือให้

ประชาชนรากหญ้าเข้าใช้ได้โดยง่าย

๓. ด้านเศรษฐกจิ นบัว่ามคีวามส�าคญัและผลกระทบอย่างมากจากมาตราการ

การลอ็กดาวน์ประเทศ พบปัญหา (Problems) ว่าการชะงกังนัของระบบห่วงโซ่อปุทาน 

(Supply Chain) หลายธรุกิจปิดตวัลง โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว จะเห็น 

ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด เช่น ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ท�าให้เกิดการ

ว่างงาน ตกงาน และประชาชนขาดรายได้ ถงึแม้ว่าภาครฐัจะให้ความช่วยเหลอืเยยีวยา

ในระยะสัน้ แต่ก็ยงัมีความคลาดเคลือ่นในเรือ่งฐานข้อมลูผูท้ีจ่ะได้รบัการเยยีวยา ท�าให้

เกิดการประท้วงต่าง ๆ นานา เนื่องจากการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียมกัน  

การมมีาตรการผ่อนคลายปลดลอ็กประเทศ ภาครฐัควรก�าหนดเป้าหมายหลกั (Goal) 

คือให้ “คงด�ารงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจบนฐานวถิปีกติแบบใหม่ (New normal)” ทั้งนี้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพหลัก (Stakeholders) ในมิติด้านเศรษฐกิจ อาท ิ

เช่น กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 

ส�านักนายกรัฐมนตรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) และศูนย์ประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารแิละความมัน่คง (ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย 

ด�าเนินแผนงานในส่วนท่ีตนรับผิดชอบโดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ดังนี้

(๑) การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ให้ผู้ประกอบการและแรงงาน เพื่อสร้าง 

Platform ที่เชื่อถือได้ 

(๒) การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพบนฐานเศรษฐกิจแบบดิจิทัล การฝึก

อาชีพใหม่ โดยหน่วยงานหากลุ่มตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจ 

เช่น ธุรกิจอาหารออนไลน์ หรือหาอาชีพรองรับให้แรงงานว่างงานในรูปแบบใหม่ สร้าง

อาชีพทางเลือก หรือทดแทนอาชีพเดิมที่อาจยังกลับไปท�าไม่ได้ เช่น นวดแผนโบราณ

และรถรับจ้าง เป็นต้น 

(๓) การส่งเสริมศักยภาพทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนา

เมล็ดพันธุ์/สายพันธุ์พืช ดิน แหล่งเพาะปลูก และการให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ

ปรมิาณน�า้เพือ่การเกษตรและการอปุโภคบรโิภค (โดยกรมชลประทาน) เพือ่มุง่เน้นระบบ

เศรษฐกจิแบบพึง่พาตนเองภายในประเทศให้ได้มากทีส่ดุ เช่น การเกษตรกรรม 

 (๔) การก�าหนดให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดหลักใน 

การด�าเนนิธรุกจิ เน้นเศรษฐกจิพอเพยีง และ (๕) การพฒันาคณุภาพผลผลติให้ได้ปรมิาณ

มากเพียงพอที่จะส่งออกและได้มาตรฐานการส่งออก และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 

ช่องทางการส่งออก เพือ่พฒันาสินค้าเชิงการเกษตรสูก่ารส่งออก (เป็นครัวโลก) 

๔. ด้านส่ิงแวดล้อม ในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ พบปัญหา 

(Problems) เช่น กิจกรรมต่าง ๆ หลายอย่างของมนุษย์หยุดลง ส่งผลให้ระบบนิเวศ

หลายแห่งมกีารฟ้ืนฟขูึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัก่อเกดิปัญหาตามมาหลายอย่าง เนือ่งจาก



Policy Brief: 4/2563

8

รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป เช่น มีการเพิ่มขึ้นของขยะ  พลาสติกและโฟม

มากขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์ และคาดว่าวิถีแบบใหม่ 

(New Normal) นี้ จะคงมีอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายและปลดล็อกมาตรการ

แล้วก็ตาม ตราบเท่าที่ประชาชนยังไม่สามารถใช้ชีวิตปกติแบบเดิมได้ โดยควรต้ัง 

เป้าหมายหลัก (Goal) คือ “สร้างสมดุลวิถีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมาตรการ 

การป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙” ทั้งนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบ 

เป็นเจ้าภาพหลัก (Stakeholders) ในมิติด ้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคม กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเทีย่วและ

กฬีา : การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (SMEs Bank) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้น�าข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเหล่านี้ เพื่อประกอบการท�าแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยมี

แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

(๑) ก�าหนดแผนพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน

อนาคตที่ปลอดภัย พร้อมก�าหนดมาตรการทางสาธารณสุขควบคู่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมและรองรับการท่องเท่ียวในอนาคต โดยอาจปรับรูปแบบเป็น 

การท่องเที่ยวเชิงผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์และความปลอดภยัจากโรคระบาด 

(๒) ก�าหนดมาตรการ ข้อบังคบั หรอืกฎหมายทีเ่ข้มงวด ต่อการบงัคบัใช้บรรจภุณัฑ์

ที่สามารถย่อยสลาย โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษี หรือลดราคาสินค้าส�าหรับผู้ที่น�า 

ถุงผ้ามาใช้ และ 

(๓) รณรงค์สร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากโรคระบาด

ในการท่องเที่ยว
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๕. ด้านการเมอืง  มาตรการต่าง ๆ ท่ีรฐับาลได้ก�าหนดในช่วงการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรสัโควดิ-๑๙ ปัจจุบันรัฐบาลใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด ประกอบด้วย  

๓ มาตรการหลักคือ ๑) มาตรการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ๒) มาตรการด้าน

สังคม Social Distancing และ ๓) มาตรการล็อกดาวน์ โดยมาตรการล็อกดาวน์นั้น  

มีต้นทุนสูงต่อเศรษฐกิจและสังคม ควรด�าเนินการชั่วคราวในเวลาจ�ากัด ซ่ึงปัจจุบัน

ประเทศไทยใช้ลักษณะแบบกึ่งล็อกดาวน์ เช่น ประกาศเคอร์ฟิว โดยให้อยู่บ้านและ

จ�ากัดเวลาการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวฯ พบปัญหา (Problems) เช่น 

เกิดกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองออกมาคัดค้านต่อต้านมาตรการแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพใน 

การประกอบอาชพี การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของกลุม่ต่าง ๆ เช่น กลุ่มนสิิตนักศกึษา

และกลุม่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 

โควดิ-๑๙ หรอืกลุม่นกัการเมอืง เป็นต้น รวมทัง้การเรียกร้องการเยยีวยาของผู้ท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน์ เพือ่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 

ในด้านต่าง ๆ โดยควรก�าหนดเป้าหมายหลัก (Goal) คือ “สร้างความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของรัฐบาล” 

ทัง้นี ้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและรบัผดิชอบเป็นเจ้าภาพหลกั (Stakeholders) ในมติด้ิาน

การเมือง เช่น ศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) (ศบค.) เป็นหน่วยงานหลกั หน่วยงานสนบัสนนุ ได้แก่ กระทรวงทุกกระทรวง 

ส่วนจังหวัด หน่วยงานความมั่นคง ประชาชน เอกชน สื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน จะได้น�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายเหล่านี ้เพือ่ประกอบการท�าแผนงานในส่วนที่

ตนรับผิดชอบ โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
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(๑) ศบค. ควรขยายช่องทางการสือ่สารเพือ่เสรมิสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจ

กับประชาชน เช่น Application ส�าหรับรับเรื่องร้องเรียน หรือ SMS แจ้งข่าวสารจาก

รัฐบาล 

(๒) เปิดช่องทางเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน 

การก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฯ และ 

(๓) เปิดช่องทางและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบมาตรการของ

รัฐในการแก้ไขปัญหา โดยการบริหารจัดการของรัฐบาลต้องมีความโปร่งใส เพื่อให้

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจรัฐบาล

๖. ด้านการทหาร ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ทหารมี

บทบาทสนบัสนนุการปฏบิตัติามนโยบายรฐับาล การมส่ีวนร่วมของกองทัพในการแก้ไข

ปัญหา รวมทั้งการดูแลภายในหน่วยทหาร เรื่องสุขอนามัย ขวัญก�าลังใจ และภาระงาน

ที่เพ่ิมขึ้น จากการเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงาน อีกทั้งควรทบทวนบทบาทภารกิจให้

สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป ปัญหา (Problems) คือ ภาพลักษณ์ของกองทัพ

ในมมุมองของประชาชน โดยเฉพาะในเรือ่งการใช้งบประมาณในการจดัหายุทโธปกรณ์ 

และความคุม้ค่าซึง่กรณกีารระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ ท�าให้กองทัพต้องปรับตัวโดย

ควรมีเป้าหมาย (Goal) “เป็นกองทัพที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ต่อภยัคกุคามความมัน่คงในทุกรปูแบบ” ท้ังนี ้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและรบัผดิชอบเป็น

เจ้าภาพหลกั (Stakeholders) เช่น กระทรวงกลาโหม (ภายในประเทศ) และ กระทรวง

การต่างประเทศ (ระหว่างประเทศ) หน่วยงานสนับสนุนภายในประเทศ ได้แก่ กองทัพ 

สมช. กอ.รมน. ศรชล. รัฐบาล ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์อิสระ และ NGOs ที่อยู่

ในประเทศไทย ส�าหรับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ กองทัพอาเซียน กองทัพที่เป็น

พันธมิตรกับไทย องค์กรอิสระ และเครือข่าย NGOs ระหว่างประเทศ จะได้น�าข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบายเหล่านี้ เพื่อประกอบการท�าแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยมี

แนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
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            (๑) เหล่าทัพควรท�าการประเมินภารกิจของกองทัพกับภัยคุกคามในมุมมอง

ของกองทัพ เพื่อสร้างแผนการรับมือกับภัยคุกคามแบบเชื่อมโยง ซ่ึงจะท�าให้การใช้ 

งบประมาณสอดคล้องกับภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนไป

             (๒) สร้างเครือข่ายความมั่นคงทั้งภายในและต่างประเทศแบบองค์รวม โดย

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้

อย่างบูรณาการ

 สุดท้ายน้ีองค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Thinking) ในการคิดวเิคราะห์ เพ่ือให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะเชงินโยบาย จ�าเป็นต้อง

มีกระบวนการการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) เพื่อสื่อสาร

ให้ประชาชน ได้สร้างความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในแนวทางและนโยบายจาก 

ภาครัฐดังกล่าว

บทสรปุ แนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Brief) จากการคิดวเิคราะห์

ฉากทัศน์ (Scenario) ที่ว่า “หากประเทศไทยได้มีมาตรการปลดล็อกประเทศเพื่อลด

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผ่อนคลายความตึงเครียดในสังคม เพื่อให้เกิดการสมดุล

ทั้งการควบคุมโรคและการประกอบกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ให้ประชาชนได้กลบัสูช่วีติ

ปกต”ิ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking) ในการจัด

ประชมุและจดัท�า Security Lab ของ ศศย.สปท. ในครัง้นี ้เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะเบือ้ง

ต้นในแต่ละมิติ ได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมืองและการทหาร 

ตามที่ได้สรุปไว้แล้วข้างต้น ทางคณะผู้ด�าเนินการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นแนวทาง

ต่อประเทศในการน�าไปใช้ประโยชน์ โดย ศศย.สปท. จะมีการวิเคราะห์และน�าเสนอ

แนวทางในรายละเอียดของแต่ละมิติความมั่นคงแต่ละด้านในโอกาสต่อไป
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