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เอกสารศึึกษาเฉพาะกรณีี (Case Study)

ความม่�นคงใหมใ่นยุุคหลัง่
New Security Concept in the Post COVID-19



คำำ�นำำ�

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)        

ที�เกิดขึ�นตั�งแต่ห้วงป้ลิายปี้ 2562 แลิะระบาดตอ่เนื�องมาจนถึงปั้จจุบัน แม้ว่าสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 จะเริ�มดีขึ�นในหลิายป้ระเทศ แต่ยังมีหลิายป้ระเทศที�

แสดงความกังวลิต่อการกลัิบมาแพร่ระบาดในระลิอกที� 2 อีกครั�ง โดยความหวังในการยับยั�ง

การแพรร่ะบาดครั�งนี�มีเพียงการคิดค้นแลิะพัฒนาวัคซีนขึ�นมาป้้องกนักับเชื�อดังกล่ิาว ซึ�งนานา

ป้ระเทศทั�วโลิกก็มีความพยายามที�จะพัฒนาวัคซีนให้สำาเร็จโดยเร็ว

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม แลิะ

การเมืองโลิกอย่างหลีิกเลีิ�ยงไม่ได้ อีกทั�งการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 นี�ยังก่อให้

เกิดแนวความคิดแลิะพฤติกรรมของป้ระชาคมโลิกที�เป้ลีิ�ยนไป้จากเดิม ทั�งแนวคิดแลิะพฤติกรรม

ในระยะสั�นแลิะบางพฤติกรรมจะคงอยูอ่ยา่งถาวร แบบความป้กติในรูป้แบบใหม่ (New Normal) 

ซึ�งเริ�มต้นตั�งแต่ระดับบุคคลิ ระดับสังคม ไป้จนถึงระดับป้ระเทศ อันส่งผู้ลิให้เกิดความมั�นคง

ของโลิกที�เป้ลีิ�ยนไป้จากเดิม 

 สำาหรับป้ระเทศไทยรวมถึงกองทัพไทยจึงมีความจำาเป็้นอย่างยิ�งที�จะต้องแสวงหา

แนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ (Non-Traditional Threats) ซึ�งในที�นี�คือ

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ที�ได้สร้างผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงในทุกมิติ ทั�งใน

ระดับโลิก รวมถึงป้ระเทศไทย ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ จึงได้

ทำาการศกึษาถึงแนวคิดของความมั�นคงใหม่ที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัส-

COVID-19 โดยไดร้วบรวมขอ้มูลิจากการจดัป้ระชุม ระดมสมอง แลิะขอ้คิดเห็นจากผูู้้ทรงคณุวุฒิ

ทั�งด้านสาธิ์ารณสุขแลิะด้านความมั�นคงในทุกมิติในห้วงที�มีการแพร่ระบาด รวมทั�งศึกษาจาก

เอกสารวิชาการต่าง ๆ อันนำาไป้สู่การวางแผู้นเพื�อรับมือกับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัสแลิะโรคอื�น ๆ  ที�อาจจะเกิดขึ�นในอนาคต อีกทั�งยังเป็้นการสนับสนุนมุมมองทาง

วิชาการดา้นความมั�นคงใหกั้บกองทพั แลิะหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องสำาหรบันำาไป้ใช้ป้ระโยชนต่์อไป้
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ส่่วนำท่� � 1

บทนำำ�

1.1	คำว�มเป็นำม�และคำว�มสำ�คัำญของปัญห�

 จากสถานการณ์ความมั�นคงโลิกในปี้ พ.ศ.2562 ที�ผู่้านมาพบสถานการณ์ความ

มั�นคงสำาคัญิหลิายสถานการณ์ที�ยังไม่คลีิ�คลิาย ได้แก่ สถานการณ์ความมั�นคงในยุโรป้

พบความความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย ยโุรป้ตะวันตกแลิะองค์การนาโต การขยายความ

ร่วมมือด้านการทหารของรัสเซียกับจีน ส่งผู้ลิให้สหรัฐแลิะยุโรป้เกิดความกังวลิมากขึ�น

รวมถึงความไม่ชัดเจนของอังกฤษในการออกจากสหภาพยุโรป้ (Brexit) ที�ส่งผู้ลิให้

เศรษฐกิจยุโรป้ถดถอย สถานการณ์ในตะวันออกกลิาง การเข้ามามีบทบาทของสหรัฐ

แลิะรัสเซียภายในภูมิภาค กอป้รกับป้ระเทศหลัิกของภูมิภาค ได้แก่ ตุรกี อิหร่าน แลิะ

ซาอุดิอาระเบีย แสดงความเป็้นป้ฏิิปั้กษ์ต่อกันอยา่งโจ่งแจ้ง ป้ระเด็นสงครามกลิางเมือง

ซีเรียแลิะสงครามกลิางเมืองในเยเมนยังคงรุนแรง สถานการณ์ในเอเชีย การขยายอิทธิิ์พลิ

ของจีน การผู้ลิักดันยุทธิ์ศาสตร์อินโด-แป้ซิฟิิกของสหรัฐก่อให้เกิดสงครามการค้าทำาให้

เอเชียมีความตึงเครียดสูง เหตุการณ์ความไม่สงบในฮ่่องกง รวมถึงความขัดแย้งของ

อินเดียแลิะป้ากีสถาน สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีิ ยังคงมีความไม่แน่นอน

สถานการณ์การก่อการร้าย ป้ระเทศในอาเซียนมีความวิตกต่อนักรบเคร่งศาสนาที�มา

ก่อเหตุก่อการร้ายในมาเลิเซีย ฟิิลิิป้ปิ้นส์ แลิะอินโดนีเซีย1 

 1เรือรบ เมืองมั�น. (2563). แนวโน้ม ‘ความมั�นคงโลิก’ ในรอบ 4 เดือนข้างหน้า. กรุงเทพธุิ์รกิจ. 

ออนไลิน.์ ค้นเมื�อ 22 มิ.ย.63. จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861367.
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 สำาหรับสถานการณ์ความมั�นคงในปี้ พ.ศ.2563 ป้ระชาคมโลิกต่างได้รับผู้ลิกระทบ

จากการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงของเชื�อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั�วโลิกซึ�งมียอด

ผูู้้ติดเชื�อ 31,223,650 ราย แลิะเสียชีวิตจำานวน 964,762 ราย (ข้อมูลิ ณ        

วันที� 21 ก.ค.63) โดยป้ระเทศที�มีจำานวนผูู้้ติดเชื�อมากที�สุด 5 อันดับแรกของโลิก ได้แก่

สหรัฐฯ (7,004,768 ราย) อินเดีย (5,485,612 ราย) บราซิลิ (4,544,629 ราย) รัสเซีย

(1,103,399 ราย) แลิะโคลิอมเบีย (765,076 ราย) นานาป้ระเทศได้ออกมาตรการเพื�อ

ยับยั�งการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ในระหว่างที�รอการพัฒนาวัคซีนเพื�อ

ป้้องกันโรคดังกล่ิาว ไม่ว่าจะเป็้นการใช้มาตรการทางด้านสาธิ์ารณสุขแลิะการแพทย์ 

การใช้มาตรการด้านสังคมโดยการเพิ�มระยะห่างของผูู้้คนแลิะยกเลิิกกิจกรรมทางสังคม

ที�รวมกลุ่ิมคนมาก ๆ  หรือการใช้มาตรการปิ้ดเมือง ปิ้ดป้ระเทศ (Lockdown) ดังที�หลิาย

ป้ระเทศเลืิอกใช้กัน เช่น จีน อินเดีย ญีิ�ปุ้�น รวมทั�งป้ระเทศไทยด้วย การแพร่ระบาดของ

เชื�อไวรัส COVID-19 ในห้วง 6 เดือนที�ผู่้านมา (ธิ์.ค.-มิ.ย.) นี� ได้บ่งชี�ให้เห็นถึงความ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงความมั�นคงของโลิกในหลิายมิติ เช่น มิติด้านการเมืองระหว่างป้ระเทศ

บทบาทความเป็้นผูู้้นำาในเวทีโลิกของสหรัฐฯ (U.S. Hegemony) ถูกลิดความสำาคัญิลิง

ไป้กอป้รกับการเลืิอกตั�งป้ระธิ์านาธิิ์บดีสหรัฐฯ ที�จะเกิดขึ�นในเดือน พ.ย.63 อาจส่งผู้ลิ

ต่อการป้รับเป้ลีิ�ยนผูู้้นำาของป้ระเทศ ซึ�งคาดการณ์ว่าจะมีนโยบายแตกต่างกับปั้จจุบัน

โดยสิ�นเชิง ในขณะที�จีนได้พิสูจน์ให้ทั�วโลิกเห็นถึงความสามารถในการฟิ้�นตัวจากการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ได้ในระดับดี อีกทั�งยังยื�นความช่วยเหลืิอ/ความ

ร่วมมือแก้ไขวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

ให้อีกหลิายป้ระเทศ ส่งผู้ลิให้จีนได้รับความเชื�อมั�นจากป้ระชาคมโลิก จึงอาจกล่ิาวได้ว่า

จีนอาจจะก้าวขึ�นมาเป็้นผูู้้นำาโลิกในการแก้ไขวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หรืออาจกล่ิาวได้ว่าจะมีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงด้านขั�วอำานาจ

ของโลิกเกิดขึ�น มิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของหลิายป้ระเทศทั�วโลิกได้รับผู้ลิกระทบ 

นานาป้ระเทศจึงพยายามรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของตนให้สามารถดำาเนินการ
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ต่อไป้ได้ โดยเฉพาะป้ระเทศมหาอำานาจที�มีความแข็งแกร่งในด้านเศรษฐกิจจะพยายาม

กีดกันทางการค้า ส่งผู้ลิให้ห่วงโซ่อุป้ทาน (Supply Chain) หรือเครือข่ายโลิจิสติกส์ใน

ระบบเศรษฐกิจโลิกได้รับผู้ลิกระทบเช่นเดียวกัน มิติด้านทรัพยากรธิ์รรมชาติแลิะ

สิ�งแวดล้ิอม จากรายงาน Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding 

to the socio-economic impacts of COVID-19 ของ United Nations2  ระบุว่า

ในระยะยาวผู้ลิกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทำาให้ความมุ่งมั�น

ในเรื�องการรับมือกับการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงสภาพภูมิอากาศลิดลิง อีกทั�งในช่วงการแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิให้ป้ริมาณขยะทางการแพทย์แลิะของเสีย

อันตรายเพิ�มมากขึ�น ป้ริมาณขยะที�ไม่ผู่้านการรีไซเคิลิสูงขึ�น การส่งออกสินค้าเกษตร

แลิะป้ระมงที�ลิดลิงทำาให้เกิดขยะอินทรีย์ป้ริมาณมากขึ�น เป็้นต้น

 จะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดการสร้าง

กระบวนการคิดใหม่ที�เป้ลีิ�ยนไป้จากเดิม (Paradigm Shift) ที�เริ�มต้นตั�งแต่ระดับ

ปั้จเจกบุคคลิ ระดับสังคม ระดับป้ระเทศ อันส่งผู้ลิให้ความมั�นคงของโลิกเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ไป้จากเดิม ดังนั�น จึงมีความจำาเป็้นที�ป้ระเทศไทยรวมถึงกองทัพไทยต้องแสวงหา

แนวทางการรับมือกับความมั�นคงใหม่ที�มีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้หลัิงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ให้ครอบคลุิมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม (Social) มิติ

ด้านเทคโนโลิยี (Technological) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสิ�งแวดล้ิอม 

(Environmental) มิติด้านการเมือง Political) รวมถึงมิติด้านการทหาร (Military) จึง

เป็้นที�มาของการจัดทำาเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เรื�อง “ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง 

COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19)” นี�ขึ�น 

 
2
United Nations. (2020). Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-eco-

nomic impacts of COVID-19. 13pp.
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1.2	วัติถุุประสงค์ำของก�รศึกษ�

      1.2.1 เพื�อศึกษาภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

      1.2.2 เพื�อศึกษาผู้ลิกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อบริบท

ความมั�นคงของโลิก

      1.2.3. เพื�อศึกษาผู้ลิกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อบริบท

ความมั�นคงของป้ระเทศไทย

      1.2.4 เพื�อจัดทำาข้อเสนอแนะในการรับมือกับความมั�นคงใหม่ยุคหลัิง COVID-19  

1.3	ขอบัเขติของก�รศึกษ�

 การจัดทำาเอกสารการศึกษาเฉพาะกรณี เรื�อง “ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง 

COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19)” มุ่งศึกษาข้อมูลิการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ผู้ลิกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ต่อบริบทความมั�นคงของโลิก แลิะต่อบริบทความมั�นคงของป้ระเทศไทย

รวมถึงศึกษาหาคำาตอบเกี�ยวกับบริบทความมั�นคงใหม่ในมิติต่าง ๆ ของป้ระเทศไทยที�

ที�เกิดขึ�นจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสั COVID-19 โดยใช้ระยะเวลิาในการศกึษารวม

ทั�งสิ�น 3 เดือน ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ทั�งนี� เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี� ได้

แบ่งการนำาเสนอเนื�อหาเป็้น 3 ส่วน ได้แก่

 ส่วนที� 1 บทนำา

 ส่วนที� 2 ผู้ลิกระทบจากโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อบริบท

ความมั�นคงของโลิก

 ส่วนที� 3 ความมั�นคงใหม่ของป้ระเทศไทยในยุคหลัิงโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

1.4	วิธ่ีก�รศึกษ�

 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี�เป็้นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผูู้้ศึกษาได้แบ่งการดำาเนินการ ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี�
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					1.4.1	ก�รเก็บัรวบัรวมข้อมูล

	 			ข้อมูลิป้ฐมภูมิ (Primary data) เก็บรวบรวมข้อมูลิด้วยการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ การจัดสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ การจัดทำา Security Lab ดัง

รายลิะเอียดต่อไป้นี� (รายชื�อวิทยากรแลิะภาพป้ระกอบการป้ระชุมป้รากฎในภาคผู้นวก ก

 แลิะภาคผู้นวก ข)

     - การป้ระชุมสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 1: 

มิติด้านเศรษฐกิจแลิะสังคม เมื�อวันอังคารที� 2 พ.ค.63 

    - การป้ระชุมสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 2: 

มิติด้านความมั�นคงทางทหาร เมื�อ 19 พ.ค.63 

    - การป้ระชุมสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 3: 

มิติด้านเทคโนโลิยีแลิะพลัิงงาน เมื�อ 26 พ.ค.63 

    - การป้ระชุมสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 4: 

มิติด้านทรัพยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม เมื�อ 2 มิ.ย.63 

    - การป้ระชุมสนทนาปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 5: 

ความเหลืิ�อมลิำ�าในสังคมไทยหลัิงวิกฤติโควิด-19 เมื�อ 22 มิ.ย.63 

   - การจัดทำา Security Lab เรื�อง “ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 

(New Security Concept in the Post COVID-19)” เมื�อ 16 ก.ค.63 

   - การป้ระชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� 2/2563 เรื�อง “ความ

มั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19” เมื�อ 5 ส.ค.63 

             ข้อมูลิทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาแลิะเก็บรวบรวมข้อมูลิจากเอกสาร

วิชาการบทความ สื�ออิเล็ิกทรอนิกส์ สรุป้การป้ระชุมสัมมนา แลิะสื�อสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ

      1.4.2	ก�รวิเคำร�ะห์และสรุปผล 

    ผูู้้ศึกษานำาข้อมูลิที�ได้จากป้ฐมภูมิแลิะทุติยภูมิมาวิเคราะห์ แลิะสังเคราะห์

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื�อหา (Content analysis)
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1.5	ประโยชื้น์ำท่ี่�คำ�ดว่�จะได้รับั

      1.5.1 ทำาให้ทราบถึงแนวคิดแลิะข้อมูลิการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

อันนำาไป้สู่การวางแผู้นเพื�อรับมือของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 แลิะจาก

โรคระบาดอื�น ๆ ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต

       1.5.2 ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ นำาไป้จัดทำาบทสรุป้

ความมั�นคงใหม่ของป้ระเทศไทยในยุคหลัิง (COVID-19) เพื�อเป็้นข้อมูลิให้กับกองทัพ

แลิะหน่วยงานที�เกี�ยวข้องนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ในการวางนโยบายในมิติต่าง ๆ ที�มีความ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 อย่างเหมาะสม 

       1.5.3 สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ กองบัญิชากองทัพไทย ได้แสดงบทบาทใน

การสนับสนุนมุมมองทางวิชาการให้แก่กองทัพแลิะหน่วยงานที�เกี�ยวข้องสำาหรับนำาไป้

ใช้ป้ระโยชน์ต่อไป้



ผลกระที่บจากการแพร่ระบาดของ

โรคติิดเช้ื้�อไวรัส่โคโรนา 2019 

(COVID-19)

ส่่ว
นท่ี่

� 2
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ผลกระที่บัจ�กก�รแพร่ระบั�ดของโรคำติิดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ�	2019	(COVID-19)

ต่ิอบัริบัที่คำว�มมั�นำคำงของโลก

2.1	 สถุ�นำก�รณ์ภััยคุำกคำ�มจ�กก�รแพร่ระบั�ดของเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ�	 2019	

(COVID-19)

 ภัยคุกคามที�เกิดขึ�นในปั้จจุบันนั�นแบ่งออกได้เป็้น 2 ป้ระเภท ได้แก่ (1) ภัยคุกคาม

ตามแบบ (Traditional Threats) ซึ�งจะเป็้นการกล่ิาวถึงเป้้าหมายของความมั�นคงว่าคืออะไร

 ซึ�งเป้้าหมายของความมั�นคงรูป้แบบเดมิก็คือความมั�นคงของรัฐอำานาจอธิ์ปิ้ไตย แลิะ

บูรณภาพของดินแดน แนวคิดดังกล่ิาวได้รับการยอมรับอย่างสูงในห้วงของสงครามเย็น

โดยเป็้นแนวคิดที�เห็นว่าเมื�อรัฐมีความมั�นคงหรือสามารถรักษาความมั�นคงของรัฐเอาไว้

ได้แล้ิว ป้ระชาชนที�อยูภ่ายในรัฐนั�นก็จะมีความมั�นคงตามมาดว้ย ดังนั�นจึงให้ความสำาคัญิ

กับการรักษาดุลิอำานาจระหว่างรัฐ การสร้างเสริมอำานาจกำาลัิงรบเพื�อรักษาไว้ซึ�งอำานาจ

อธิิ์ป้ไตยของรัฐ ภัยคุกคามจึงเกิดขึ�นในรูป้แบบของการรุกรานด้วยกองทัพจากต่างชาติ แลิะ

 (2) ภัยคุกคามไม่ตามแบบ (Non - Traditional Threats) นั�นเป็้นภัยคุกคามที�เกี�ยวข้อง

กับความมั�นคงของมนุษย์ กล่ิาวคือ เมื�อการเผู้ชิญิหน้าในสงครามเย็นลิดลิงแลิะภัย

คุกคามต่อตัวรัฐลิดลิง สภาพปั้ญิหาบางอย่างที�ถูกรัฐบาลิลิะเลิย กดทับ หรือปิ้ดบังเอา

ไว้ ได้ป้รากฏิเป็้นภาพที�ชัดเจนขึ�น ซึ�งก็คือความมั�นคงของป้ระชาชนที�ถูกคุกคามหรือได้

รับความทกุข์ยาก เช่น สงครามกลิางเมอืง ความยากจน ความหิวโหย โรคระบาด แลิะ

การลิะเมิดสิทธิิ์มนุษยชน ซึ�งภัยคุกคามรูป้แบบนี�เป็้นภัยคุกคามที�เกิดจากตัวแสดงที�

ไม่ใช่รัฐ ไม่ได้มุ่งรุกรานหรือยึดครองดินแดนของรัฐแต่คุกคามต่อความป้ลิอดภัยในชีวิต

แลิะทรัพย์สินของป้ระชาชน ส่งผู้ลิกระทบส่งผู้ลิกระทบต่อความมั�นคงในด้านต่าง ๆ 

เช่น เศรษฐกิจ สังคม แลิะการเมือง ซึ�งหากรัฐบาลิไม่สามารถแก้ไขปั้ญิหาภัยคุกคามรูป้

ส่วนำท่ี่�	2
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แบบใหม่ได้อย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพแล้ิว นอกจากป้ระชาชนจะขาดความป้ลิอดภยัแลิะไม่มี

ความสุขแล้ิว รัฐบาลิก็จะเกิดความสั�นคลิอนตามไป้ด้วย3  

 สำาหรับภัยจากโรคระบาดที�เกิดขึ�นในอดีตเป็้นภัยอันตรายที�มาจากการติดเชื�อ

โรคติดต่อแลิะโรคระบาดที�สำาคัญิ เช่น เชื�อเอดส์ เชื�อซารส์ (โรคระบบทางเดินหายใจ

เฉียบพลัินรุนแรง) แลิะโรคไข้หวัดนก (bird flu) ที�มีการระบาดหรือตรวจพบอยู่เป็้น

ระยะ ๆ ทั�งในป้ระเทศไทย แลิะป้ระเทศเพื�อนบ้าน สำาหรับภัยจากโรคไข้หวัดนกชนิด 

H5N1 พบครั�งแรกในเมืองไทยเมื�อราว พ.ศ. 2546 แลิะเกิดต่อเนื�องทุก ๆ  ปี้ โดยเฉพาะ

ในห้วงหน้าหนาวระหว่างเดือน ธิ์.ค. - ก.พ. หากเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงเป็้นวงกว้าง

จนเกินขีดความสามารถของหน่วยงานที�เกี�ยวข้องแล้ิว กองทัพก็มีความจำาเป็้นที�ต้อง

ให้การช่วยเหลิือสนับสนุนในการอพยพป้ระชาชนออกจากพื�นที�แพร่ระบาดไป้ยังพื�นที�

ที�ป้ลิอดภัย การช่วยทำาลิายสัตว์ที�เลีิ�ยงติดเชื�อแลิะแพร่ขยาย หรือการช่วยปิ้ดกั�นพื�นที� 

เป็้นต้น4 

 การแพร่ระบาดของโรคป้อดอักเสบจากเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 2019 

(Coronavirus Disease Starting in 2019: Covid-19) หรือ COVID-19 ที�มีจุดกำาเนิด

มาจากเมืองอู่ฮั่�น มณฑูลิหูเป้�ย์ ป้ระเทศจีน โดยเชื�อไวรัสดังกล่ิาวเกิดจากการติดเชื�อใน

ระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั�งการติดเชื�อ ไวรัส แบคทีเรีย แลิะเชื�อรา ทำาให้เกิดการ

อักเสบของถุงลิมป้อด แลิะเนื�อเยื�อโดยรอบ โดยมีอาการที�สำาคัญิ คือ มีไข้ไอหายใจ

เหนื�อยหอบ นอกจากนี� COVID-19 ยังทำาให้เกิดผูู้้ป้�วยที�แพร่เชื�อได้มากเป็้นพิเศษ 

 3 
ศูนย์พัฒนาหลัิกนิยมแลิะยุทธิ์ศาสตร์. 2558. หน้า 5-6. กรมยุทธิ์ศึกษาทหารบก. กองทัพบก

กับภัยคุกคามรูป้แบบต่างๆ. เอกสารอัดสำาเนา.
 4

ศูนย์พัฒนาหลัิกนิยมแลิะยุทธิ์ศาสตร์. 2558. หน้า 26. กรมยุทธิ์ศึกษาทหารบก. กองทัพบกกับ

ภัยคุกคามรูป้แบบต่างๆ. เอกสารอัดสำาเนา.
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(Super-Spreader) อีกด้วย5 สถานการณ์ผูู้้ป้�วยติดเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 2019 

(ข้อมูลิวันที� 29 ก.ย.63) พบผูู้้ป้�วยติดเชื�อทั�วโลิกรวม 33,549,851 ราย เสียชีวิต 1,006,379 ราย

รักษาหายแล้ิว 24,658,322 ราย โดยอันดับที� 1 สหรัฐฯ พบผูู้้ติดเชื�อ 7,361,611 ราย เสียชีวิต 

209,808 แสนราย รักษาหายแลิ้ว 4,609,636 รายอันดับที� 2 ป้ระเทศอินเดีย พบผูู้้ติดเชื�อ 

6,143,019 ล้ิานราย เสียชีวิต 96,351 รายรักษาหายแล้ิว 5,098,573 ราย อันดับที� 3 ป้ระเทศบราซิลิ

พบผูู้้ติดเชื�อ 4,748,327 รายผูู้้เสียชีวิต 142,161 ราย รักษาหายแล้ิว 4,084,182 ราย6 โดยการแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19  มีจุดเริ�มต้นการแพร่ระบาดเมื�อป้ลิายปี้ 62 แลิะระบาดต่อเนื�อง

มาจนถึงปั้จจุบัน โดยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผู้ลิกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม แลิะ

การเมืองโลิกในช่วงแรกของการระบาดแต่ลิะป้ระเทศได้มีมาตรการต่าง ๆ เช่น (1) องค์การอนามัย

โลิกป้ระกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขระหว่างป้ระเทศ” (Public Health Emergency of 

International Concern; PHEIC) หลัิงจากเชื�อไวรัสดังกล่ิาวแพร่ระบาดไป้ยงัป้ระเทศต่าง ๆ  ทั�ว

โลิกอย่างรวดเร็ว เพื�อป้้องกันหรือลิดการแพร่ระบาดข้ามพรมแดน อันจะส่งผู้ลิกระทบต่อระบบ

สาธิ์ารณสุข (2) การป้ระกาศยกเลิิกเที�ยวบินไป้-กลัิบจีนชั�วคราวหรืองดเที�ยวบินไป้ยังเมืองใหญ่ิ 

เช่น British Airways, KLM, Lufthansa, Finnair, EL AI, Scandinavian Airlines, Swiss 

แลิะ Austrian Airlines รวมถึง American Airlines, Air Canada, Eva Air,Air Seoul, 

Indonesia’s Lion Air แลิะ Air India เป็้นต้น (3) การป้ระกาศปิ้ดพรมแดน ป้ระเทศที�มี

  5ศูนย์ป้ฏิิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคป้อดอักเสบรุนแรงจากไวรัส กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธิ์ารณสุข. (2563). โรคป้อดอักเสบจากเชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 2019 

(Novel Coronavirus 2019 Pneumonia). ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 3 ก.พ.63 จาก https://

ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

  6กระทรวงสาธิ์ารณสุข. (2563). nCoV-2019 (EOC-DDC Thailand). ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 

29 ก.ย.63 จาก https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/

index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65
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พรมแดนติดกับจีน ได้แก่ รัสเซียป้ระกาศปิ้ดด่านพรมแดนจีน-รัสเซีย ฮ่่องกงป้ระกาศ

งดการเดินทางทางเรือแลิะรถไฟิความเร็วสูงระหว่างฮ่่องกงแลิะจีนป้ระมาณร้อยลิะ 80 

ชั�วคราว (4) งดการอนุมัติวีซ่าให้กับนักท่องเที�ยวจีน เช่น สาธิ์ารณรัฐเช็ค ฟิิลิิป้ปิ้นส์ (5) 

การอพยพพลิเมืองของป้ระเทศตนเองกลัิบจากเมืองอู่ฮั่�น ป้ระเทศจีน แลิะให้กักกันเพื�อ

เฝ้่าสังเกตอาการ เป็้นระยะเวลิา 14 วัน ได้แก่ ฝ่รั�งเศส สหรัฐฯ ออสเตรเลีิย ฝ่รั�งเศส ญีิ�ปุ้�น 

เกาหลิใีต้ โมรอ๊กโค เยอรมน ีคาซคัสถานสหราชอาณาจกัรแคนาดา รัสเซีย เนเธิ์อรแ์ลินด์

เมียนมา อินโดนีเซีย เป็้นต้น (6) การยกระดับการเตือนภัย สหรัฐฯ ยกระดับเป็้น Immediate 

Health Risk พร้อมจัดตั�ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค 

แลิะการตรวจวนิิจฉัยเพื�อค้นหาเชื�อไวรสั แลิะไตห้วันออกป้ระกาศใหโ้รคป้อดอกัเสบจาก

เชื�อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 2019 ให้เป็้นโรคติดเชื�อทางกฎหมายป้ระเภทที� 5 อยูร่วม

กับโรคไข้เหลืิองไข้ลิาสซา ไข้หวัดใหญ่ิ MERS แลิะโรคติดเชื�อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburgvirus) 

แลิะออกคำาเตือนป้ระชาชนเรื�องมาตรการการป้้องกนัตนเองจากการตดิเชื�อ โดยได้ยกระดับ

การเตือนภัยเป็้นระดับ 3 เป็้นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขระดับสูงสุด เพื�อเพิ�ม

ป้ระสิทธิิ์ภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เมื�อ 22 ม.ค.637 ในปั้จจุบันแต่ลิะ

ป้ระเทศได้พิจารณาผู่้อนคลิายมาตรการต่าง ๆ ลิง โดยพิจารณาตามบริบทภายใน

ป้ระเทศของตนเอง บางป้ระเทศได้เริ�มผู่้อนป้รนมาตรการควบคุมโรคเพื�อพยุงเศรษฐกิจ

ภายในป้ระเทศ บางป้ระเทศก็มุ่งแสวงหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกับป้ระเทศที�มี

ยอดผูู้้ติดเชื�อตำ�าหรือป้ลิอดจาก COVID-19

 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 จะเริ�มดีขึ�นในหลิาย

ป้ระเทศ แต่ยังมีหลิายป้ระเทศมีความกังวลิต่อการกลัิบมาของการแพร่ระบาดในระลิอกที� 2 อีก

  
7
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธิ์ารณสุข. (2563). รายงานสถานการณ์โรคป้อดอักเสบจากเชื�อ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุิ์ใหม่ 2019. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 3 ก.พ.63 จาก https://ddc.moph.go.th/

viralpneumonia/file/situation/situation-no30-020263.pdf
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เช่นในกรณีที�เมืองปั้กกิ�งที�พบผูู้้ติดเชื�อใหม่หลัิงจากที�ไม่ได้พบมาเกือบ 2 เดือน หรือใน

ป้ระเทศนิวซีแลินด์ที�เพิ�งพบผูู้้ติดเชื�อรายใหม่หลัิงจากป้ระกาศว่าป้ระเทศป้ลิอดจาก 

COVID-19 ได้ไม่นาน จะเห็นได้ว่าวิฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

COVID-19 ที�ทั�งโลิกกำาลัิงเผู้ชิญิอยู่คงยงัไม่มีจุดสิ�นสุดได้ง่าย ๆ  เนื�องจากปั้จจุบัน

การรักษายังไม่สามารถยับยั�งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่ิาวได้ โดยต้องอาศัยการใช้

เทคโนโลิยีแลิะนวัตกรรมต่าง ๆ ในการผู้ลิิตวัคซีนมาใช้ โดยแต่ลิะป้ระเทศทั�วโลิกได้มี

การคิดค้น วิจัยแลิะพัฒนาด้านวัคซีน ดังมีตัวอย่างต่อไป้นี� 

 (1) สหรัฐฯ มุ่งสนับสนุนการทดลิองแลิะผู้ลิิตวัคซีนในโครงการ Operation 

Warp Speed ซึ�งเร่งรัดให้มีวัคซีน COVID-19 ใช้ภายในสิ�นปี้ 2563 โดย รมว.สธิ์.สหรัฐฯ 

แถลิงเมื�อ 1 ส.ค.63 ว่า สหรัฐฯ ได้ทำาข้อตกลิงกับบริษัท ซาโนฟีิ� Sanofi ของฝ่รั�งเศส 

กับบริษัท GlaxoSmithKline ของสหราชอาณาจักร กำาลัิงทำาการทดลิองวัคซีน

โรค COVID-19 ซึ�งสัญิญิานี�เป็้นไป้ตามโครงการ Operation Warp Speed ของสหรัฐฯ 

โดยเป็้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐแลิะเอกชน ซึ�งมีเป้้าหมายในการส่งมอบวัคซีนป้้องกัน 

COVID-19 ที�ป้ลิอดภัยแลิะมีป้ระสิทธิิ์ภาพ 

 (2) สหราชอาณาจักร กำาลัิงรื�อฟ้ิ�นการทดลิองวัคซีนป้้องกันโรค COVID-19 อีก

ครั�งหลัิงจากมีการระงับการทดลิอง โดยบริษัท AstraZeneca แลิะมหาวิทยาลัิยออกฟิอร์ด

ซึ�งร่วมกันพัฒนาวคัซีนป้้องกนัโรค COVID-19 ไดรื้�อฟ้ิ�นการทดลิองในสหราชอาณาจกัร

อีกครั�ง หลัิงจากมีการระงับการทดลิองเมื�อ 6 ก.ย.63 เนื�องจากอาสาสมัครหญิิงราย

หนึ�งที�รับวัคซีนเกิดอาการป้�วยที�ไม่สามารถอธิิ์บายได้ โดยผูู้้พัฒนาระบุว่าการระงับการ

ทดลิองดังกล่ิาวเป็้นส่วนหนึ�งของขั�นตอนตามป้กติเพื�อให้การดำาเนินไป้อย่างถูกต้อง

เนื�องจากได้มีการทดลิองวัคซีนกับผูู้้เข้าร่วมทดลิองกว่า 18,000 ราย จึงถือเป็้นเรื�อง

ป้กติที�อาจมีผูู้้รับวัคซีนบางรายเกิดอาการป้�วย ซึ�งผูู้้พัฒนาวัคซีนต้องดำาเนินการตรวจ

สอบป้ระเด็นดังกล่ิาวอย่างลิะเอียดโดยผูู้้ตรวจสอบอิสระเพื�อให้มั�นใจได้ว่าวัคซีนมีความป้ลิอดภัย

  (3) สาธิ์ารณรัฐป้ระชาชนจีน ได้แสดงตัวอย่างวัคซีนป้้องกัน COVID-19 
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ต่อสาธิ์ารณะเป้น็ครั�งแรก โดยบรษัิทยาของจีน ได้แก่ Sinovac, Biotech แลิะ Sinopharm 

นำาตัวอย่างวัคซีนป้้องกันโรค COVID-19 ที�บริษัททั�ง 3 แห่ง กำาลัิงพัฒนา แสดงต่อ

สาธิ์ารณะเป็้นครั�งแรกที�งานแสดงสินค้าในกรุงปั้กกิ�ง อย่างไรก็ดี วัคซีนดังกล่ิาวยังไม่มี

จำาหน่ายตามท้องตลิาด แต่ผูู้้ผู้ลิิตคาดหวังว่าจะได้รับการอนุมัติให้วางจำาหน่ายได้ หลัิง

การทดลิองในระยะที� 3 เสร็จสมบูรณ์ในช่วงป้ลิายปี้ 2563 ทั�งนี� ผูู้้แทนบริษัท Sinovac 

เปิ้ดเผู้ยว่า บริษัทก่อสร้างโรงงานผู้ลิิตวัคซีนเสร็จสิ�นแล้ิว โดยมีกำาลัิงการผู้ลิิตปี้ลิะ 300 ล้ิานโดส 

ก่อนหน้านี� เมื�อ พ.ค.63 ป้ระธิ์านาธิิ์บดีสี จิ�นผิู้งของจีน ให้คำามั�นว่าจะทำาให้วัคซีนที�จีน

พัฒนาสำาเร็จเป็้นสินค้าสาธิ์ารณะของโลิก 

 (4) ป้ระเทศรัสเซีย โดยกระทรวงสาธิ์ารณสุขได้แถลิงการณ์เมื�อ 11 ส.ค.63 

ถึงการผู้ลิิตวัคซีนตัวแรก ซึ�งได้ป้ระกาศขึ�นทะเบียนวัคซีนโดยใช้ชื�อว่า สปุ้ตนิก ไฟิว์ (Sputnik V) 

โดยตั�งชื�อตามดาวเทียมที�ยิงขึ�นสู่อวกาศดวงแรกในป้ี 1957 โดยผูู้้ที�พัฒนาวัคซีนตัวนี� 

คือ สถาบันวิจัย กามาเลิยา (Gamaleya research institute) ด้วยความร่วมมือกับ

กระทรวงกลิาโหมรัสเซียแลิะองค์กรรัฐบาลิแห่งอื�น ๆ ของสหพันธิ์รัฐรัสเซีย 

 (5) ป้ระเทศอินเดีย โดยนายกรัฐมนตรี นายนเรนทรา โมดิ ของอินเดีย ได้ให้

คำามั�นต่อที�ป้ระชุมสมัชชาใหญ่ิสหป้ระชาชาติ เมื�อ 27 ก.ย.63 ว่า จะใช้กำาลัิงการผู้ลิิต

วัคซีนโรค COVID-19 เพื�อช่วยเหลืิอมนุษยชาติทุกคน โดยอินเดียในฐานะเป็้นป้ระเทศ

ผูู้้ผู้ลิิตวัคซีนรายใหญ่ิที�สุดในโลิก จะใช้ขีดความสามารถด้านกำาลัิงการผู้ลิิตแลิะขนส่ง

วัคซีนโรค COVID-19 เพื�อช่วยเหลืิอมนุษยชาติทุกคน ซึ�งปั้จจุบันวัคซีนของอินเดียเข้าสู่

การทดลิองทางคลิินิกในมนุษย์ระยะที� 3 ซึ�งเป็้นขั�นตอนสุดท้าย แลิะอินเดียเตรียม

แผู้นการกำาลัิงการผู้ลิิตไว้พร้อมดำาเนินทันทีที�นักวิทยาศาสตร์อนุมัติให้ผู้ลิิตได้

 นอกจากนี�ยังมีความร่วมมือระหว่างป้ระเทศเพื�อพัฒนาวัคซีนในโครงการ 

COVAX โดยองค์การอนามัยโลิก (World Health Organization : WHO) ได้สร้าง

ความมั�นใจว่าโครงการนี�จะเป็้นเสาหลิกัให้ทุกป้ระเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเทา่เทียมกัน

โดยโครงการดังกล่ิาวเกิดขึ�นภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ิมพันธิ์มิตรความร่วมมือด้าน
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นวัตกรรมเพื�อรับมือโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations : CEPI)  

องค์กรกาวี (Gavi, the Vaccine Alliance) แลิะองค์การอนามัยโลิก (World Health 

Organization : WHO) ซึ�งปั้จจุบันถือเป็้นโครงการที�รวบรวมข้อมูลิการพัฒนาวัคซีน

จากกลุ่ิมวิจัยต่าง ๆ  ไว้มากที�สุดในโลิก โดยโครงการนี�ได้รับการสนับสนุนจากงบป้ระมาณ

วิจัยแลิะพัฒนาจำานวน 1.4 พันล้ิานดอลิลิาร์ จากรัฐบาลิของหลิายป้ระเทศ รวมถึงบุคคลิ

หลิากหลิายจากภาคเอกชน เพื�อใช้ในการขับเคลืิ�อนแลิะพัฒนาวัคซีน โดยเมื�อวันที� 21 ก.ย 2563 

องค์การอนามัยโลิก (World Health Organization : WHO) เปิ้ดเผู้ยว่าป้ระเทศต่าง ๆ ทั�วโลิก 

156 ป้ระเทศได้เข้าร่วมโครงการในการระดมเงินทุนเพื�อจัดซื�อวัคซีนต้านโควิด-19 ซึ�ง

มีเป้้าหมายส่งมอบวัคซีน 2 พันล้ิานโดส ให้แก่นานาป้ระเทศทั�วโลิกภายในสิ�นปี้ 2021 

					2.2	ผลกระที่บัจ�กก�รแพร่ระบั�ดของโรคำติิดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ�	2019	(COVID-19)	

ต่ิอบัริบัที่คำว�มมั�นำคำงของโลก

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผู้ลิกระทบต่อทุกมิติของความ

มั�นคง ไม่ว่าจะเป็้นกรณีที�เศรษฐกิจทั�วทุกมุมโลิกมีการถดถอย โดยการล็ิอกดาวน์ที�เกิด

ขึ�นในหลิายป้ระเทศสำาคัญิส่งผู้ลิให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก จำานวนผูู้้ว่างงาน

เพิ�มสูงขึ�นเป็้นป้ระวัติการณ์ ไม่เว้นแม้แต่ป้ระเทศมหาอำานาจอยา่งสหรัฐฯ แลิะจีน หัวข้อ

นี�จะเป็้นการป้ระเมินผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ในบริบท

ความมั�นคงของโลิก โดยได้พิจารณาตามกรอบการวิเคราะห์ STEEP-M ดังมีรายลิะเอียด

ต่อไป้นี�

					2.2.1	มิติิด้�นำสังคำมสังคำม	

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผู้ลิกระทบอย่าง

รุนแรงในหลิายมิติ โดยองค์การอนามัยโลิกได้ป้ระกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัส COVID-19 เป็้นภาวะฉุกเฉินด้านสาธิ์ารณสุขระหว่างป้ระเทศ สำาหรับการ

รับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ลิะป้ระเทศได้ออกมาตรการด้านสาธิ์ารณสุข

เพื�อควบคุมการระบาดของโรค โดยเฉพาะการลิ็อกดาวน์ซึ�งเป็้นมาตรการที�ส่งผู้ลิกระ
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ทบต่อการดำาเนินชีวิตของป้ระชาชนอย่างมาก สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่

ระบาดในครั�งนี�เป็้นตัวเร่งให้ป้ระชาชนทุกคนต้องหลีิกเลีิ�ยงการมีป้ฏิิสัมพันธ์ิ์ใกล้ิชิดกับผูู้้อื�น

ภาครฐัแลิะเอกชนออกนโยบายการทำางานจากที�บ้าน (Work From Home) ผูู้ค้นจำานวนมาก

ต้องกักตัวทำางานอยูแ่ต่ที�บ้าน รวมไป้ถึงมาตรการใหม่ ๆ ที�กลิายเป็้นความจำาเป็้นหลัิก

ในการดำาเนินชีวิต เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การล้ิางมือด้วยเจลิแอลิกอฮ่อล์ิ การหลีิกเลีิ�ยง

การสัมผัู้สกัน เป็้นต้น8  

 นานาป้ระเทศทั�วโลิกต่างได้รับผู้ลิกระทบอย่างหนักไม่เว้นแม้ป้ระเทศมหาอำานาจ

อย่างสหรัฐฯ แลิะจนีรวมถึงยุโรป้ด้วย ในการเตรยีมความพรอ้มเพื�อรับมือกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดในครั�งนี� บางป้ระเทศยังไม่สามารถรับมือได้ทั�งในระบบสาธิ์ารณสุข หรือ

ความพร้อมในการป้รับตัวของป้ระชาชนในป้ระเทศ อาทิเช่น ความไม่เพียงพอของจำานวนแพทย์

เจ้าหน้าที� อุป้กรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เตียง เครื�องช่วยหายใจ เป็้นต้น 

ทำาให้บางป้ระเทศต้องอายัดเครื�องมือของสัตวแพทย์มาใช้กับมนุษย์9 ความไม่พร้อมใน

ระบบการศึกษารูป้แบบใหม่ เนื�องจากบางพื�นที�ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต เป็้นต้น

 จากมาตรการด้านสาธิ์ารณสุขที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิงวิถีชีวิตส่งผู้ลิกระทบสู่การ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิง ความคิด การสื�อสารแลิะพฤติกรรมต่าง ๆ ในระยะยาวได้ อาทิเช่น (1) 

ความไว้วางใจ กล่ิาวคือ ป้ระชาชนทุกคนยอ่มคำานึงถึงความป้ลิอดภัยมากขึ�น เนื�องจาก

เชื�อโรคเป็้นสิ�งมีชีวิตที�ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป้ล่ิา ร้านค้าต่าง ๆ ต้องคำานึงถึง

ความสะอาดสิ�งของที�ใช้ร่วมกันในสาธิ์ารณะมากยิ�งขึ�นเพื�อความป้ลิอดภัยต่อผูู้้บริโภค 

หน่วยงานต่าง ๆ ต้องสร้างความน่าเชื�อถือมากขึ�นเพื�อลิดความกังวลิในการดำาเนินชีวิต

ของป้ระชาชน (2) ความเป็้นส่วนตัว กล่ิาวคือ ป้ระชาชนทุกคนจะหวงสิทธิิ์ความเป็้น

 8ปั้ญิจพัฒน์ ป้ระสิทธิิ์�เดชสกุลิ. (2563). วิจัยกรุงศรี วิเคราะห์ วิกฤติโควิดเร่ง “Megatrends” (ตอน 1) 

หลิอมโลิกใบใหม่เป้ลีิ�ยนชีวิตคน. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 29 กันยายน 2563 จาก https://thaipublica.

org/2020/07/krungsri-research-covid-megatrends-disrupting-life-business/
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ส่วนตัวมากขึ�นเนื�องจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ิ์ต่อ

กันอาจจะลิดน้อยลิง (3) โลิกเสมือนจริง กล่ิาวคือ เมื�อป้ระชาชนต้องเว้นระยะห่างทาง

สังคม จึงนำาเทคโนโลิยเีข้ามาใช้เพื�ออำานวยความสะดวก แพลิตฟิอร์มต่าง ๆ ทั�ง การเรียน

การสอน การสั�งอาหาร การทำาธุิ์รกรรมทางการเงิน หรือการทำางานแบบ Work From 

Home ป้ระชาชนอาจจะผูู้กขาดกับความเคยชินเช่นไป้อย่างถาวร (4) ความเหลืิ�อมลิำ�า

กล่ิาวคือ การป้รับเป้ลีิ�ยนวิถีชีวิตแบบใหม่ส่งผู้ลิกระทบต่อบางกลุ่ิมอาชีพที�ได้รับผู้ลิกระทบ

จากมาตรการการล็ิอกดาวน์ เช่น กลุ่ิมผูู้้มีรายได้น้อย ผูู้้ป้ระกอบการรายย่อย เป็้นต้น

จึงทำาให้เกิดวิกฤตทางการเงิน แลิะเมื�อรูป้แบบวิถีชีวิตแบบใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลิยเีข้ามา

มีบทบาท ความเหลืิ�อมลิำ�าในการเข้าถึงจึงเกิดขึ�น ซึ�งนำาไป้สู่ปั้ญิหาสังคมต่าง ๆ ตามมา 

เช่น อาชญิากรรม การฆ่่าตัวตาย ความรุนแรงในครอบครัว10  เป็้นต้น 

		2.2.2	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่	

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 เป็้นการยกระดับของ

วิวัฒนาการของเทคโนโลิยีให้เข้ามามีบทบาทมากขึ�น เนื�องมาจากวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal 

นั�น มีการนำาเทคโนโลิยเีข้ามามีบทบาทในการดำารงชีวติป้ระจำาวัน เช่นการทำางานที�บา้น

(Work From Home) การสั�งอาหารแบบ Food Delivery การทำาธุิ์รกรรมทางการเงิน

แบบออนไลิน์ หรือการเรียนแบบออนไลิน์ เป็้นต้น ซึ�งต้องมีอุป้กรณ์ที�รองรับสัญิญิาณ

อินเตอร์เน็ตที�ทันสมัยทำาให้เกิดการแข่งขันในการผู้ลิิตอุป้กรณ์แลิะพัฒนา Platform 

  9สำานักข่าวกรองแห่งชาติ. (2563). อิตาลีิอาจมีผูู้้ติดเชื�อไวรัส COVID-19 แล้ิวมากกว่า 640,000 คน. 

ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 15 กันยายน 2563 จาก https://www.nia.go.th/niaweb59/page-search.

asp?m=r&t=
  10

ปั้ญิจพัฒน์ ป้ระสิทธิิ์�เดชสกุลิ. (2563). วิจัยกรุงศรี วิเคราะห์ วิกฤติโควิดเร่ง “Megatrends” (ตอน 1) 

หลิอมโลิกใบใหม่เป้ลีิ�ยนชีวิตคน. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 29 กันยายน 2563 จาก https://thaipublica.org/2020/07/

krungsri-research-covid-megatrends-disrupting-life-business/
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มากขึ�นเรื�อย ๆ  รวมไป้ถึงเทคโนโลิยีที�ใช้สำาหรับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัส COVID-19 ตัวอย่างเช่นที�ป้ระเทศไต้หวันใช้ระบบ Big Data Analytics 

ในการป้้องกันการแพร่กระจายของเชื�อไวรัสในเชิงรุกในลัิกษณะของการนำาข้อมูลิด้าน

สุขภาพของป้ระชาชนจากฐานข้อมูลิที�อยู่อาศัย การเดินทาง มาวิเคราะห์ถึงความเสี�ยง

ในการติดเชื�อ หรือระบบ Cell Broadcasting ของเกาหลีิใต้ ซึ�งจะมีการดำาเนินการโดย

ภาครัฐจะอัพเดตข้อมูลิของการระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ล่ิาสุดให้กับป้ระชาชน

โดยจะระบุตำาแหน่งผูู้้ป้�วยในแต่ลิะเมือง เพื�อหลีิกเลีิ�ยงหรือเฝ้่าระวัง เป็้นต้น11 

ซึ�งป้ระเทศมหาอำานาจที�เป็้นผูู้้นำาด้านเทคโนโลิยีอย่างป้ระเทศจีนได้ต้องคิดค้นแลิะ

พัฒนาในการนำาเอาเทคโนโลิยแีลิะนวตักรรมตา่ง ๆ  มาแกไ้ขปั้ญิหาการแพรร่ะบาดของ

เชื�อไวรัส COVID-19 ด้วยระบบการสื�อสาร 5G เพื�อการวินิจฉัยผูู้้ป้�วย ผู้สมผู้สานกับการใช้

เทคโนโลิยีสมองกลิแลิะหุ่นยนต์เป็้นการป้ฏิิบัติการตรวจสอบสถานการณ์จากในระยะไกลิอย่าง

เทคโนโลิยีบล็ิอกเชน (Blockchain) เพื�อลิดความเสี�ยงของบุคลิากรทาง การแพทย์12 

ซึ�งความสำาเร็จในครั�งนี�นั�นนำาไป้สู่การส่งเสริมความพร้อมแลิะแรงจูงใจการพัฒนาอุตสาหกรรม

ทางเทคโนโลิยีตามนโยบายของ “Made in China 2025” 

 ในขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลิยีของจีนในช่วงของวิกฤตการแพร่ระบาด

ในครั�งนี�ได้ดำาเนินการควบคู่ไป้กับการทำาสงครามเทคโนโลิยีกับสหรัฐฯ ซึ�งมีการออก

กฎหมายให้ระบบเทคโนโลิยี 5G ลิำ�าหน้ากว่าสหรัฐฯ โดยห้ามขายผู้ลิิตภัณฑ์ูที�มีส่วน

ป้ระกอบมาจากการผู้ลิิตในสหรฐัฯ ในขณะที�สหรัฐฯ ได้ออกกฎห้ามทุกบริษัททำาธุิ์รกรรม

หรือห้ามเกี�ยวข้องกับการใช้ Huawei หรือการผู้ลิิตระบบ Software แต่สงคราม

เทคโนโลิยีครั�งนี�จีนมีความได้เป้รียบกว่าสหรัฐฯ เนื�องจากปั้จจุบันป้ระเทศจีนสามารถ

  
11

Digital Council of Thailand. (2563). เมื�อทั�วโลิกนำาเทคโนโลิยีดิจิทัลิมาใช้เพื�อรับมือ COVID-19. 

ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 16 กันยายน 2563 จาก https://www.dct.or.th/covid-19/detail/65
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ฟ้ิ�นฟูิป้ระเทศตัวเองได้อยา่งรวดเร็วควบคู่ไป้กับการพัฒนาป้ระเทศ ขณะเดียวกันสหรัฐฯ

กำาลัิงอยูใ่นช่วงที�มียอดผูู้้ติดเชื�อไวรัส COVID-19 สูงที�สุดในโลิก แลิะบริษัท TSMC ของ

ไต้หวันที�มีโรงงานผู้ลิิตชิพอิเล็ิกทรอนิกส์ในรัฐอริโซน่าจะย้ายฐานการผู้ลิิตออกจากสหรัฐฯ

 อีกด้วย13 

				2.2.3	มิติิด้�นำเศรษฐกิจ	

    มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเกิดขึ�นมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทำาให้เกิดการหยุดชะงัก 

เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อรายได้แลิะระบบธุิ์รกิจแบบ Face to Face ได้แก่ 

ธุิ์รกิจการท่องเที�ยว โรงแรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร รวมถึงมาตรการการปิ้ดป้ระเทศ

ซึ�งส่งผู้ลิกระทบต่อการนำาเข้าแลิะส่งออก สูญิเสียรายได้ภายในป้ระเทศอย่าง

มหาศาลิผูู้้ป้ระกอบการรายย่อยขาดทุน นำาไป้สู่ปั้ญิหาการเลิิกจ้างหรือลิดเงินเดือน 

ป้ระชาชนขาดกำาลัิงในการซื�อ ส่งผู้ลิกระทบตั�งแต่ระดับบุคคลิ ระดับครอบครัว ระดับ

ป้ระเทศแลิะระดับโลิก

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ในบางป้ระเทศกำาลัิงอยู่ในช่วง

การระบาดอย่างหนักเป็้นระลิอกที�สอง (ระลิอกแรกช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) พ.ศ. 2563 

โดยมีผูู้้ติดเชื�ออยา่งรวดเร็ว ภาครัฐจึงเข้มงวดในการออกมาตรการควบคุม เช่น การปิ้ดเมือง

จนทำาให้เกิดการหยุดชะงักในระบบเศรษฐกิจ ป้ระเทศส่วนใหญ่ิจะต้องเผู้ชิญิกับการ

แก้ไขสถานการณ์การหดตัวของเศรษฐกิจซึ�งสวนทางกับป้ระเทศจีนที�กำาลัิงอยูใ่นช่วงฟ้ิ�นฟูิป้ระเทศ 

  12
Techsauce Team. (2563). การพัฒนาเทคโนโลิยีช่วยให้ชาวจีนรอดพ้นวิกฤตการระบาดของไวรัส 

COVID-19 อย่างไร. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 1 ตุลิาคม 2563 จาก https://techsauce.co/tech-and-biz/

covid-19-china-technology-innovation-app
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 กองทุนการเงินระหว่างป้ระเทศ (International Monetary Fund : IMF) 

ได้มีการป้ระเมินสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

COVID-19 ซึ�งสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลิพร้อมกันทั�วโลิก ถึงแม้ว่าในบางป้ระเทศนั�น

มีการคลิายล็ิอกมาตรการบางสว่น แต่การบริโภคของเอกชนยงัไม่กลัิบมาสู่สภาวะป้กติ

ซึ�งกลุ่ิมเศรษฐกิจพัฒนาแล้ิวคาดว่าอาจจะหดตัว 8.0% จากการป้ระมาณเดิมที�อาจจะ

ตัวเพียง 6.1 % เนื�องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�น่าจะกลัิบมาฟ้ิ�นตัวช้า เพราะมีหลิาย

ป้ระเทศที�ยงัเผู้ชิญิกับยอดผูู้้ติดเชื�อที�เพิ�มขึ�นทุกวัน ส่วนกลุ่ิมเศรษฐกิจที�กำาลัิงพัฒนาหรือ

ตลิาดเกิดใหม่ สะท้อนถึงอุป้สงค์ภายในป้ระเทศที�มีความอ่อนแรงมากขึ�น โดยเศรษฐกิจ

ในกลุ่ิมนี�จะติดลิบถึง 3.0%14  

		2.2.4	มิติิด้�นำสิ�งแวดล้อม	

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19  เป็้นสถานการณ์การแพร่

ระบาดที�ส่งผู้ลิกระทบร้ายแรงต่อป้ระชากรในโลิก ป้ระเทศต่าง ๆ  จึงตื�นตัวในการรับมือ

ด้วยการออกมาตรการมาควบคมุสถานการณ์ ส่งผู้ลิกระทบต่อการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงวิถีชีวิต

จากเดิม โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ที�ทำาให้

ผูู้้คนต้องหลีิกเลีิ�ยงการพบป้ะกันหรือลิดการใช้สิ�งของสาธิ์ารณะร่วมกัน เช่น การ Work 

From Home การสั�งซื�ออาหาร Food Delivery การสวมหน้ากากอนามัย เป็้นต้น แต่

วิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal กลัิบส่งผู้ลิกระทบต่อสิ�งแวดล้ิอมโดยการเพิ�มป้ริมาณขยะ

ทั�งขยะมูลิฝ่อย แลิะขยะติดเชื�อ 

 นอกจากนั�นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิต่อ

การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงวิถีชีวิต ซึ�งทำาให้คนทั�วโลิกนับแสน ต้องล้ิมป้�วย แลิะเสียชีวิต 
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จากวิกฤตการณ์การระบาดที�เกิดขึ�นทำาให้แต่ลิะป้ระเทศต้องออกมาควบคุมสถานการณ์

การออกข้อกำาหนดการเดินทาง การห้ามออกนอกบ้าน การป้ิดร้านอาหาร รวมถึงสาย

การบินทั�วโลิกหยดุให้บริการ ซึ�งผู้ลิกระทบจากมาตราการการล็ิอคดาวน์ นอกจากลิดการ

แพร่กระจายของเชื�อไวรัส COVID-19 ยงัช่วยลิดระดับก๊าซคาร์บอนที�ลิดลิง เช่น นิวยอร์ค

ลิดลิงถึงร้อยลิะ 50 จีนลิดลิงถึงร้อยลิะ 25 ซึ�งสืบเนื�องมากจากโรงงานหยุกการผู้ลิิต แต่

การลิดลิงของจำานวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็้นผู้ลิกระทบด้านบวกแต่เพียงในระยะ

สั�นเท่านั�น เมื�อโลิกกลัิบคืนสู่สภาวะป้กติการป้ล่ิอยคาร์บอน อาจจะกลัิบมามีจำานวนเพิ�ม

มากขึ�น แต่ในขณะเดียวกัน การลิดลิงของก๊าซคาร์บอนไม่ได้ช่วยให้ปั้ญิหาโลิกยุติลิงเพราะ

ไม่สามารถแทนที�การรับมือการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงทางสภาพภูมิอากาศได้ ทั�วโลิกพยายามคิด

วิธีิ์การพัฒนาป้ระเทศแลิะฟ้ิ�นฟูิเศรษฐกิจ โดยการเปิ้ดโอกาสในการใช้พลัิงงานทางเลืิอก 

เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที�ให้ความสำาคัญิกับการลิงทุนเพื�อพลัิงงานสะอาด หรือ

ป้รับเงื�อนไขการใหค้วามช่วยเหลืิอแก่ธุิ์รกิจต่าง ๆ  เมื�อโลิกกลิบัสู่ภาวะป้กต ิทั�วโลิกจะตอ้ง

มีการเตรียมการ รับมือกับสถานการณ์ที�เป้ลีิ�ยนไป้ของโลิกในรูป้แบบที�แตกต่างไป้จากเดิม15

   2.2.5	มิติิด้�นำก�รเม้อง	

 ท่ามกลิางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิกระทบ

หลิายมิติ ทั�งมิติเศรษฐกิจ สังคมแลิะการเมือง โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างป้ระเทศ

ในระดับพหุภาคี มีความสำาคัญิน้อยลิง แต่สำาหรับกลุ่ิมป้ระเทศกับมีความสัมพันธ์ิ์ที�ดีขึ�น

โดยเฉพาะสหภาพยุโรป้มีการจัดตั�งกองทุนฟ้ิ�นฟูิเพื�อเศรษฐกิจ ซึ�งตรงกันข้ามกับกลุ่ิม
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ป้ระเทศที�มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ิ (การป้ระชุมเพื�อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของ

กลุ่ิมป้ระเทศเศรษฐกจิก้าวหน้ากับป้ระเทศเศรษฐกจิเกิดใหม่ (Group Of Twenty : G20) 

ถูกกีดกันจากความร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ  ถึงอย่างไรบทบาทของกลุ่ิม (G20) ยงัมีความสำาคัญิ

ในด้านอื�น ไม่ว่าจะเป็้นการป้ล่ิอยเงินกู้ให้ป้ระเทศที�ยากจน แลิะการกระจายวัคซีนไป้

ยงัป้ระเทศอื�น ๆ  ในขณะเดยีวกันองค์การการค้าโลิก (WTO) กลิายเป้น็องค์กรที�มีความสำาคัญิ

น้อยลิง โดยเฉพาะการแก้ปั้ญิหาด้านการค้าระหว่างป้ระเทศ ท่ามกลิางภาวะที�กำาลัิง

แสวงหาผูู้้นำาคนใหม่ ทำาให้ใช้เวลิาเพิ�มขึ�นสำาหรับการแก้ปั้ญิหา16สำาหรับกรณีที�สหรัฐฯ 

ไม่ให้การสนับสนุนองค์การอนามัยโลิก (World Health Organization : WHO) ถือเป็้น

ความล้ิมเหลิวในการแก้ไขปั้ญิหาขององค์การระหว่างป้ระเทศ ส่งผู้ลิกระทบต่อบทบาท

แลิะความน่าเชื�อถือ ขององค์การระหว่างป้ระเทศเพราะองค์การอนามัยโลิก (World Health 

Organization : WHO) ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่ิาช้าในการป้ระกาศการแพร่ระบาด

ของเชื�อไวรัส COVID-19 รวมถึงป้ระเด็นกระแสการเหยียดเชื�อชาติ ชาวจีน ชาวเอเชีย

ก็ถูกมองว่าเป็้นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 โดยสหรัฐมีแนวโน้ม

เผู้ชิญิหน้ากับการเหยียดสีผิู้วแลิะเชื�อชาติสูงมากขึ�น นอกจากนี�ปั้ญิหาด้านการค้าที�จีน

มีดุลิการค้าที�มากเกินควร ปั้ญิหาด้านการขโมยเทคโนโลิยี วิกฤตการณ์ฮ่่องกงแลิะ

ข้อพิพาททะเลิจนีใต้ ชี�ให้เห็นถึงความความสมัพันธ์ิ์ระหว่างป้ระเทศของสหรฐัฯ แลิะจนี

ที�มีความขัดแย้งชัดเจน ทำาให้ทั�งสองป้ระเทศสั�งปิ้ดสถานกงสุลิ ทำาให้ลุิกลิามไป้สู่สงครามเยน็

ครั�งใหม่ ป้ระเทศตา่ง ๆ  จึงต้องป้รับความสัมพันธ์ิ์โดยการจบักลุ่ิมป้ระเทศขึ�นใหม่ เพื�อสร้าง

อำานาจต่อรองกับสองป้ระเทศมหาอำานาจ17 

 16  WattanapongJaiwat. (2563). Barclays วิเคราะห์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลัิงCOVID

-19 โลิกจะเป้ลีิ�ยนไป้อีกแบบ. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 30 กันยายน 2563 จาก https://brandinside.

asia/barclays-analysis-politics-economic-society-after-covid-19-28-july-2020/



 
ความม่�นคงใหม่ในยุุคหล่ัง COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19) 22

		2.2.6	มิติิด้�นำก�รที่ห�ร	

 ท่ามกลิางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ความขัดแย้ง

ของสองมหาอำานาจอย่างจีนแลิะสหรัฐฯ ยงัคงดำาเนินไป้อยา่งต่อเนื�อง โดยมีการป้รับเป้ลีิ�ยน

รูป้แบบยุทธิ์ศาสตร์ทางการทหารให้เข้ากับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมแลิะ

การปิ้ดเมืองของบางป้ระเทศ ซึ�งทำาให้ความร่วมมือทางการทหารจะต้องเร่งป้รับตัว

 ดังกรณีของกองทัพสหรัฐฯผูู้้นำาทางการทหารที�ได้รับผู้ลิกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ต่อการเตรียมความพร้อมทางทหารของสหรัฐฯ ทั�งในระยะสั�น

แลิะระยะกลิาง เช่น (1) การยกเลิิกการซอ้มรบรว่ม Defender Europe-20 ซึ�งจะมีทหารสหรฐัฯ

กว่า 20,000 นาย พรอ้มยุทโธิ์ป้กรณ์ 20,000 ชิ�น ร่วมซ้อมรบข้ามชาติขนาดใหญ่ิ เพื�อแสดง

การป้ฏิิบัติการร่วม (interoperability) แลิะขีดความสามารถในการขยายการเข้าถึง

ยุโรป้ตะวันออก (2) กองบัญิชาการทหารสหรัฐฯภาคแอฟิริกา (U.S. Africa Command - AFRICOM)  

ยกเลิิกการซ้อมรบ African Lion 2020 ซึ�งกำาหนดจัดขึ�นที�โมรอกโก ตูนิเซียแลิะเซเนกัลิ18

(3) กองทัพสหรัฐฯ ได้ยกเลิิกป้ฏิิบัติการซ้อมรบครั�งใหญ่ิในฟิิลิิป้ปิ้นส์ในช่วง 14-15 พ.ค.63 

เนื�องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยทางกองทัพเห็นความสำาคัญิในความป้ลิอดภยัของ

สุขภาพกำาลัิงพลิทั�ง 2 ป้ระเทศ19แลิะ (4) กองทัพสหรัฐฯยังใช้การจัดป้ระชุมทางไกลิ

หัวข้อ Indo-Pacific Business Forum ร่วมกับเวียดนาม โดยมีเป้้าหมายเพื�อการส่งเสริม

ภูมิภาคอินโด-แป้ซิฟิิก ให้มีเสรีที�เปิ้ดกว้างมากขึ�น20 

 17
Porntip Tunpasert. (2563). สถานการณ์ความมั�นคงระหว่างป้ระเทศภายหลัิงการระบาดของ

ไวรัส COVID-19. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 1 ตุลิาคม 2563 จาก http://www.nsc.go.th/?p=6974
 18

KIM. (2563). การเตรียมความพร้อมทางทหาร: ผู้ลิกระทบจาก COVID-19. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 

1 ตุลิาคม 2563 จาก https://www.ianalysed.com/2020/05/covid-19.html
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 อีกหนึ�งขั�วมหาอำานาจอย่างจีนที�ฟ้ิ�นฟูิกองกำาลัิงโดยป้รับเป้ลีิ�ยนบทบาทของ 

กองทัพจีนในการเข้าร่วมการฝึ่กช่วยเหลืิอด้านมนุษยธิ์รรมแลิะการบรรเทาสาธิ์ารณภัย

กับกองกำาลัิงนานาชาติ21 แลิะอาศัยจังหวะที�สหรัฐฯ กำาลัิงรับมือกับผู้ลิกระทบจากการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ขยายอิทธิิ์พลิออกไป้ครอบคลุิมมหาสมุทรอินเดีย

โดยมุ่งพัฒนาด้านการทหารแลิะความมั�นคงร่วมกับเมียนมาร์ ไทย สิงคโป้ร์ อินโดนีเซี 

ป้ากีสถาน ศรีลัิงกา รวมถึงป้ระเทศอื�น ๆ  ในแอฟิริกาแลิะเอเชียกลิาง ในฐานะที�จีนเป็้น

ที�ตั�งของฐานโลิจิสติกส์ด้านการทหาร 
22 

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ครั�งนี�นั�นทำาให้เห็นถึงความสำาคัญิของภัย

คุกคามรูป้แบบใหม่ คือ ภัยจากโรคระบาด ซึ�งกองทัพจะต้องเรียนรู้ในการป้รับตัวให้เท่าทัน

ต่อสถานการณ์ จะต้องต่อสู้กับศัตรูที�มองไม่เห็น ซึ�งมีความแตกต่างไป้จากภัยคุกคามทาง

ความมั�นคงแบบเดิม ที�เป็้นการสู้รบแลิะสงครามระหวา่งป้ระเทศ การแพร่ระบาดในครั�งนี�พบ

ว่าสหรัฐฯ ยงัไม่สามารถรับมือได้ ทำาให้ยอดผูู้ติ้ดเชื�อสูงสุดเป็้นอันดับ 1 ของโลิก แต่จีนสามารถ

รับมือแลิะฟ้ิ�นฟูิตัวเองได้ อาจจะส่งผู้ลิต่อความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงในขั�วอำานาจ รวมถึงแนวโน้มใน

  
19

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ. (2563). สหรัฐฯ ยกเลิิกป้ฏิิบัติการซ้อมรบครั�งใหญ่ิในฟิิลิิป้ปิ้นส์. ออนไลิน์

. ค้นเมื�อ 1 ตุลิาคม 2563 จาก https://www.nia.go.th/niaweb59/page-search.asp?m=r&t=
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สำานักข่าวกรองแหง่ชาต.ิ (2563). สหรฐัฯ จะเป้น็เจ้าภาพจดัการป้ระชมุ Indo-Pacific Business 

Forum ร่วมกับเวียดนามออนไลิน์. ค้นเมื�อ 17 กันยายน 2563 จาก https://www.nia.go.th/

niaweb59/page-search.asp
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การถ่ายโอนอำานาจมายังฝั่�งตะวันออกมากขึ�น ภายหลิังจากการที�ป้ระเทศในแถบเอเชีย

สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดในครั�งนี�ได้มากกว่าฝั่�งตะวันตกอย่างสหรัฐฯหรือยุโรป้

					2.3	ผลกระที่บัจ�กก�รแพร่ระบั�ดของโรคำติิดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ�	2019	(COVID-19)	

ต่ิอบัริบัที่คำว�มมั�นำคำงของประเที่ศไที่ย

 การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 นอกจากจะส่งผู้ลิกระทบต่อบริบท

ความมั�นคงของโลิกดงัที�ได้กล่ิาวไว้ในหัวข้อที�แล้ิว ป้ระการสำาคัญิแลิะใกลิตั้วเราที�สุดคือ

ส่งผู้ลิกระทบต่อบริบทความมั�นคงของป้ระเทศไทยอย่าหลีิกเลีิ�ยงไม่ได้ หัวข้อนี�จะ

เป็้นการตรวจสอบผู้ลิกระทบในป้ระเทศไทยที�เกิดขึ�นจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

COVID-19 โดยได้พิจารณาตามกรอบการวิเคราะห์ STEEP-M ดังมีรายลิะเอียดต่อไป้นี�

  2.3.1	มิติิด้�นำสังคำมสังคำม	
23,24,25

 ในมิติด้านสังคมได้เกิดการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงพฤติกรรมในการดำาเนินชีวิตของ

ป้ระชาชนทั�วไป้ในระยะยาว โดยการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผู้ลิ 

กระทบตอ่การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงทั�งความคดิ การสื�อสาร แลิะการป้ฏิิบัติในชีวิตป้ระจำาวัน ที�

จำาเป็้นต้องอาศัยหรือพึ�งพาเทคโนโลิยีมากขึ�น ซึ�งการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงนี�เป็้นการป้รับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์การป้้องกันแลิะยบัยั�งการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ความ

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงดงักล่ิาวนำามาสู่วิถีชีวิตรูป้แบบใหมห่รือ New Normal เช่น การทำางานที�บ้าน

  
23

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (2563). สรุป้ป้ระชุมการป้ระชุมสนทนา

ปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ เรื�อง “ฝ่�าวิกฤติ โควิด-19” ครั�งที� 1 : มิติด้านเศรษฐกิจแลิะสังคม เมื�อ 2 พ.ค.63. 

เอกสารอัดสำาเนา.

  
24

ศูนยศึ์กษายทุธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (2563). สรุป้ป้ระชุมการป้ระชุมวิชาการ

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� 2/2563 เรื�อง “ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19” เมื�อ 5-6 ส.ค.63. 

เอกสารอัดสำาเนา.

  
25

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (2563). สรุป้ป้ระชุมการป้ระชุมสนทนา

ปั้ญิหายทุธิ์ศาสตร์ ครั�งที� 5 : ความเหลืิ�อมลิำ�าในสังคมไทยหลัิงวิกฤติโควิด-19 เมื�อ 22 มิ.ย63. เอกสาร

อัดสำาเนา.



 
ความม่�นคงใหม่ในยุุคหล่ัง COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19) 25

(Work for Home) การสั�งอาหารออนไลิน ์(Food Delivery) การสวมหนา้กากอนามยั

การลิา้งมือด้วยเจลิแอลิกอฮ่อลิ ์รวมถงึการหลิกีเลีิ�ยงการป้ฏิิสัมพันธ์ิ์ระหวา่งมนษุยห์รือ

การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) เป้น็ต้น โดยป้ระเดน็สำาคัญิ (key issue) 

ที�เป็้นผู้ลิกระทบในมิติด้านสังคม ได้แก่

 (1) ด้านสาธิ์ารณสุข ผู้ลิกระทบในระยะยาว (Potential Long-Term Growth) 

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผู้ลิให้มีจำานวนคนเสียชีวิตแลิะเจ็บป้�วยจากการ

แพร่ระบาดเพิ�มมากขึ�น แลิะจะต้องมีการระดมทรัพยากรจำานวนมากในการป้้องกันแลิะ

รักษาเชื�อไวรัส COVID-19 ในขณะที�บุคลิากรทางการแพทย์ก็ต้องทำางานหนักขึ�นแต่ใน

ทางตรงกันข้ามก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการแพทย์ของไทย ดังที� Global 

COVID-19 Index (GCI)26 ได้จัดให้ป้ระเทศไทยเป็้นป้ระเทศที�มีการฟ้ิ�นตัวจาก

สถานการณ์ของโรค COVID-19 เป็้นอันดับ 1 จาก 184 ป้ระเทศทั�วโลิก แลิะจัดอยูใ่น

กลุ่ิมป้ระเทศที�บรรเทาการแพร่ระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที�สุดในโลิก

 (2) เกิดป้ระเด็นที�สร้างความเหลืิ�อมลิำ�าในสังคมไทย จากความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงใน

ชีวิตป้ระจำาวันของป้ระชาชนดงัที�ได้กล่ิาวไว้ข้างต้น ส่งผู้ลิใหป้้ระชาชนสว่นใหญิมี่ความ

ความตื�นตัวต่อความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงต่างๆ ที�เกิดขึ�น ไม่ว่าจะเป็้นป้ระชาชนที�มีฐานะระดับกลิาง

ขึ�นไป้ แต่ในทางกลัิบกันความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�เกิดขึ�นได้สร้างความตื�นกลัิวให้แก่ผูู้้ที�มีรายได้น้อย 

แรงงานนอกระบบ หรอืผูู้้ที�ถูกเลิิกจา้งงานจากวกิฤตเศรษฐกจิ ด้วยเหตนีุ�จึงนำาไป้สู่ปั้ญิหา

ความเหลืิ�อมลิำ�าในหลิายด้าน ไม่ว่าจะเป็้นความเหลืิ�อมลิำ�าทางดิจิทัลิ (มาตรการในการ

ช่วยเหลิอืแลิะเยยีวยาของภาครฐัใช้รูป้แบบการลิงทะเบยีนรับสิทธิิ์ผู่้านระบบแอป้พลิิเคชั�นที�

จำากัดกลุ่ิมผูู้้ที�ได้รับสิทธิิ์ให้แคบลิงเฉพาะผูู้้ที�มีอุป้กรณ์สื�อกลิางรองรับ) กลุ่ิมเป้ราะบางบาง

กลุ่ิมไมส่ามารถเข้าถึงความชว่ยเหลิอืแลิะสนบัสนุนจากภาครฐั เนื�องจากขาดการเข้าถึง

  
26 

สำานักโฆ่ษก สำานักเลิขาธิิ์การนายกรัฐมนตรี. (2563). ไทยครองอันดับ 1 ป้ระเทศที�ฟ้ิ�นตัวแลิะ

รับมือโควิด-19 ดีที�สุดในโลิก. ออนไลิน์. ค้นเมื�อ 5 ต.ค.63. จาก https://www.thaigov.go.th/

news/contents/details/33866.
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ทางเทคโนโลิยี ขาดการป้ระชาสัมพันธ์ิ์นโยบายอย่างทั�วถึง แลิะขาดความรู้ความเข้าใจ

ต่อการลิงทะเบียน การไม่มีบัญิชีธิ์นาคาร การไม่มีบัตรป้ระจำาตัวป้ระชาชนกลิายเป็้น 

“คนไทยไร้สิทธิิ์” (คนไร้บ้านมีปั้ญิหาด้านสิทธิิ์สถานะป้ระมาณร้อยลิะ 30) แลิะความไม่

เพียงพอของโครงสร้างพื�นฐานทางด้านสังคม(Social Infrastructure) เป็้นต้น ความเหลืิ�อมลิำ�า

ทางการศึกษา การปิ้ดโรงเรียนแล้ิวให้มีการเรียนการสอนออนไลิน์ผู่้านโทรทัศน์ หรือการใช้

สัญิญิาณอินเทอร์เน็ตเป็้นสื�อกลิางในการเรียนการสอน จุดนี�ก่อให้เกิดความเหลืิ�อมลิำ�าทางการ

ศึกษาแลิะการเข้าไม่ถึงความรู้ของนักเรียนในพื�นที�ห่างไกลิที�ไม่อาจเข้าถึงเทคโนโลิยหีรืออุป้กรณ์

การเรียนแบบ E-Learning ได้(รูป้แบบการเรียนการสอนผู่้านระบบ E-Learning ที�ไม่เอื�ออำานวย

ต่อนักเรียนทุกคน) นำาไป้สู่ค่าใช้จ่ายของครอบครวัที�เพิ�มขึ�น อีกทั�งยังมีผู้ลิกระทบจากการเรียน

ทางไกลิในเดก็เล็ิก อันได้แก่ พัฒนาการไมส่มวัย อาจมปัี้ญิหาสขุภาพทางสายตาจากการจอ้งจอ

เป็้นเวลิานาน ความเหลืิ�อมลิำ�าทางดา้นโอกาสแลิะรายได ้เป็้นต้น ซึ�งปั้ญิหาความเหลืิ�อมลิำ�าเหลิา่

นี�เกิดขึ�นในสังคมไทยมายาวนานแล้ิว แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

นับเป็้นปั้จจัยเร่งที�แสดงให้เห็นถึงความเหลืิ�อมลิำ�าในสังคมที�ชัดเจนมากขึ�น โดยเฉพาะกลุ่ิมคนจน

หรือกลุ่ิมคนที�มีภูมิคุ้มกันน้อยนั�นมีความเสี�ยงที�จะได้รับเชื�อโรคแลิะมีความเสี�ยงที�จะได้รับผู้ลิก

ระทบจากวิกฤติดังกล่ิาวมากกว่ากลุ่ิมอื�นในสังคม ซึ�งจากปั้ญิหาความเหลืิ�อมลิำ�าอาจจะนำาไป้สู่

ปั้ญิหาสังคมด้านอื�น ๆ เช่น ปั้ญิหาหนี�สิน ปั้ญิหาความรุนแรงในครอบครัว ปั้ญิหาสุขภาพจิต 

ปั้ญิหาเด็กแลิะเยาวชนติดเกมส์หรือการพนัน ความเหลืิ�อมลิำ�าในการทำางาน โดยเฉพาะการเข้า

ถึงเทคโนโลิยี ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลิยี (Digital Literacy) ที�ไม่เท่าเทียม

ส่งผู้ลิกระทบในการเข้าถึงแหล่ิงงานแลิะรายได้ของกลุ่ิม ที�แบ่งออกเป็้น 2 กลุ่ิมคือ กลุ่ิมคนที�มี

ทักษะการใช้เทคโนโลิยีสูงสามารถเข้าถึงแหล่ิงงานแลิะรายได้ที�ดีกว่า แลิะกลุ่ิมคนที�ทักษะการ

ใช้เทคโนโลิยีตำ�าจะเข้าถึงแหล่ิงงานแลิะรายได้ที�ตำ�ากว่า เป็้นต้น

 (3) เกิดการอพยพย้ายถิ�นฐานของป้ระชาชน การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส-

COVID-19 ทำาให้สภาพสังคมเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ ส่งผู้ลิป้ระชาชนไม่มีงานทำา ขาดรายได้

โดยเฉพาะอย่างยิ�งแรงงานที�อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่งผู้ลิให้แรงงานไม่สามารถดำารงชีวิต

ในเมืองได้แลิะทำาให้เกิดการอพยพย้ายถิ�นฐานในที�สุด ซึ�งการย้ายถิ�นฐานนี�ก็เป็้นอีก
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ปั้จจัยสำาคัญิในการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ด้วย

 (4) รูป้แบบการจ้างงานในอนาคตมีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิง กลิ่าวคือ การจ้างงานป้ระจำา

แบบรายเดอืนจะมีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้สู่การจ้างงานที�ใช้ทักษะความสามารถโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง

ทักษะด้านเทคโนโลิยีที�เข้ามีบทบาทต่อการทำางานในชีวิตป้ระจำาวันแลิะธุิ์รกิจเพิ�มมากขึ�น เช่น 

เทคโนโลิยีเสมือนผู้สานโลิกจริง (Augmented Reality) คลิาวด์ (Cloud) ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) การจำาลิองภาพให้เสมือนจริง (Virtual Reality) หุ่นยนต์ (Robotics) 

อินเทอร์เน็ตเพื�อสรรพสิ�ง (Internet of Things) แลิะระบบโครงข่ายในการเก็บบัญิชีธุิ์รกรรม

ออนไลิน์ (Block Chain) ซึ�งเป็้นเทคโนโลิยีที�นักธุิ์รกิจมีความจำาเป็้นต้องศึกษาเพื�อการอยูร่อดใน

การดำาเนินธุิ์รกิจ นอกจากนี�ยังเกิดแรงงานนอกระบบ หรือ Gig Worker โดยความหมายของ 

Gig Worker คือ ลัิกษณะของการทำางานแบบการจ้างรายครั�งที�ไม่มีพันธิ์ะสัญิญิาระยะยาวแลิะ

ไม่มีรายได้ที�แน่นอน โดยที� Gig Worker มีความสัมพันธ์ิ์กับรูป้แบบงานใน 3 ป้ระการ คือ (1) 

งานรูป้แบบเก่าทั�งที�อยู่ในระบบแลิะนอกระบบ (2) งานรูป้แบบเก่าบนความสัมพันธ์ิ์การจ้างงาน

แบบใหม่ แลิะ (3) งานรูป้แบบใหม่ในอนาคตที�เกิดขึ�น ซึ�ง Gig worker จะมีความสัมพันธ์ิ์เชิงทับซ้อน

กับการทำางานในรูป้แบบ (Platform) ที�มีแนวโน้มจะเกิดขึ�นในอนาคต แลิะอาจส่งผู้ลิกระทบต่อ

ตลิาดแรงงานแลิะความมั�นคงของแรงงานในป้ระเทศ ซึ�งในปั้จจุบันคนรุ่นใหม่มีความต้องการ

ทำางานแบบ Gig Worker มากขึ�น เนื�องจากลัิกษณะงานมีความยืดหยุ่น สามารถบริหาร

จัดการเวลิาได้ แลิะสามารถจ้างงานผู่้านแพลิตฟิอร์มดิจิทัลิ(Digital Platform) ทำาให้แรงงาน

สามารถเข้าถึงการทำางานแบบ Gig worker ไดง่้ายขึ�น โดยการทำางานในรปู้แบบ Gig worker นั�น

เป็้นการจ้างงานในลัิกษณะที�เป็้นรายครั�งผู่้านเครือข่ายดิจิทัลิทำาให้ตลิาดแรงงานมีความยืดหยุ่น 

แต่ในทางกลัิบกันรายได้ของผูู้้ป้ระกอบการบางป้ระเภทอาจลิดลิง เช่น ธุิ์รกิจให้เช่ารถยนต์รับจ้าง

ธุิ์รกิจรับจ้างทำาความสะอาดแบบรายวัน เป็้นต้น 

 (5) ปั้ญิหาสุขภาพจิตของป้ระชาชน จากการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงในบริบทต่าง ๆ  ที�มา

จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิให้ป้ระชาชนทั�วไป้เกิดความกังวลิ

มากขึ�น ไม่ว่าจะเป็้นความวิตกกังวลิต่อการแพร่ระบาดของเชื�อโรคที�ป้ระชาชนเกิดความ

ตื�นกลัิว เกิดการกีดกันทางสังคมโดยเฉพาะในช่วงแรกของวิกฤต ความวิตกกังวลิต่อ



 
ความม่�นคงใหม่ในยุุคหล่ัง COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19) 28

หน้าที�การงาน ความวิตกกังวลิทางด้านการเงิน ภาวะซึมเศร้า ขาดรายได้ ขาดอาหาร

ในการดำารงชีวิต ปั้ญิหาหนี�ครัวเรือน ปั้ญิหาความรุนแรงในครอบครัวที�มีแนวโน้มเพิ�ม

มากขึ�นในช่วงล็ิอคดาวน์ เป็้นต้น 

		2.3.2	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่27,28 

 จากมาตรการการล็ิอคดาวน์ของเพื�อป้้องกันการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส-

COVID-19 รัฐบาลิ ส่งผู้ลิให้ให้เทคโนโลิยีเข้ามามีบทบาทมากขึ�น ในการอำานวยความ

สะดวกแลิะสอดรับกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ว่าจะเป็้นการทำางานที�บ้าน

(Work From Home) การดำาเนินชีวิตบนฐานเศรษฐกิจดิจิทัลิ เช่น การสั�งซื�อสินค้า

ออนไลิน์การสั�ง Food Delivery การทำาธุิ์รกรรมออนไลิน์ การเรียนการสอนออนไลิน์ 

เป็้นต้น โดยกระบวนการต่าง ๆ  ได้ดำาเนินไป้ตามแพลิตฟิอร์มดิจิทัลิ โดยป้ระเด็นสำาคัญิ

(key issue) ที�เป็้นผู้ลิกระทบในมิติด้านเทคโนโลิยีแลิะพลัิงงาน ได้แก่

 (1) เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลิยี วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

เป็้นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลิยี ซึ�งสอดคล้ิองกับแนวคิด Gartner Hype Cycle 

ที�ระบุว่าเมื�อวัฏิจักรของเวลิาหรือสถานการณ์เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จะทำาให้ระดับของความ

ต้องการในการคดิค้นแลิะพฒันาเทคโนโลิยเีพิ�มสูงขึ�น แลิะจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัส-

COVID-19 ทำาให้ผูู้้คนป้รับเป้ลีิ�ยนการดำารงชีวิตใหม่เป็้นแบบเว้นระยะจากสังคม 

(Social Distancing) รวมถึงลิดการป้ฏิิสัมพันธ์ิ์ระหว่างกัน ส่งผู้ลิให้มีการเปิ้ดรับเทคโนโลิยี

เพื�อมาช่วยในการเชื�อมต่อระหว่างกันมากขึ�น ทั�งในด้านการทำางานแลิะการดำารงชีวิต เช่น 

การทำางานที�บ้าน (Work from Home) การป้ระชุมออนไลิน์ การใช้เงินดิจิทัลิ การเรียน

ออนไลิน์ (Learn from Home) การดูหนังออนไลิน์ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลิยีเพื�อรองรับกับ
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การเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�เกิดขึ�น เช่น การพัฒนาแอพพลิิเคชั�นในการติดตามตำาแหน่งของกลุ่ิมเสี�ยง

ที�จะติดเชื�อ COVID-19 เช่น AOT Airport หมอชนะสบายดีบอต เป็้นต้น นอกจากนี� ยังได้

มีการพัฒนาหุ่นยนต์ แลิะอุป้กรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ในโรงพยาบาลิ รวมถึงหุ่นยนต์

ภาคสนาม เพื�อช่วยบุคลิากรทางสาธิ์ารณสุขในการป้ฏิิบัติงานแลิะลิดความเสี�ยงในการติด

เชื�อด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาด้านเทคโนโลิยีก็เป็้นช่องทางในการก่อ

อาชญิากรรม กล่ิาวคือ ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 รัฐบาลิแลิะทุก

ภาคส่วนต่างให้ความสำาคัญิกับการป้้องกันแลิะควบคุมโรคระบาด จึงอาจไม่ได้ให้ความสำาคัญิ

ต่อการส่งเสริมแลิะป้้องกันในส่วนของการพัฒนาปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์หรือ (Artificial Intelligence: AI) 

มากนักซึ�งจุดนี�อาจเป็้นช่องว่างในการก่ออาชญิากรรมทางเทคโนโลิยีได้ในอนาคต 

 (2) ความต้องการในการใช้นำ�ามันเชื�อเพลิิงลิดลิง การป้ระกาศใช้มาตรการล็ิอคดาวน์

(Lockdown) ของป้ระเทศไทยแลิะการสนับสนุนการทำางานจากที�บ้าน รวมถึงการปิ้ด

ป้ระเทศของหลิาย ๆ  ป้ระเทศทั�วโลิก ส่งผู้ลิให้ราคาของนำ�ามันเชื�อเพลิิงป้รับราคาลิดลิงอยา่ง

เห็นได้ชัด เนื�องจากป้ริมาณการคมนาคม แลิะการขนส่งป้รับตัวลิดลิงทำาให้มีความต้องการ

ในการใช้นำ�ามันเชื�อเพลิิงลิดลิงถึงร้อยลิะ 25 ตั�งแต่เดือน ก.พ. – เม.ย.63 นอกจากนี� การที�

องคก์ารกลุ่ิมป้ระเทศผูู้ส่้งนำ�ามันออก (Organization of Petroleum Exporting Countries: OPEC) 

กับป้ระเทศรัสเซียไม่สามารถทำาการตกลิงราคาขายแลิะป้ริมาณในการผู้ลิิตของนำ�ามันได้ 

ส่งผู้ลิให้มีการป้รับลิดกำาลัิงการผู้ลิิตทำาให้อุป้ทานอยู่ในภาวะล้ินตลิาด แลิะราคานำ�ามัน

ดิบป้รับตัวลิดลิงอยา่งต่อเนื�อง การใช้พลัิงงานมีความสัมพันธ์ิ์กับระบบเศรษฐกจิโดยตรง

ซึ�งเห็นได้ชัดว่าเมื�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจำากัดย่อมส่งผู้ลิกระทบต่อด้านพลัิงงาน แลิะ

สอดคล้ิองกับป้ริมาณการผู้ลิิตภัณฑ์ูมวลิรวมในป้ระเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ด้วย 

 (3) อัตราการใช้ไฟิฟ้ิาภายในป้ระเทศลิดลิง มาตรการลิอ็คดาวนข์องป้ระเทศไทย

ส่งผู้ลิกระทบต่อการใช้ไฟิฟ้ิาภายในป้ระเทศอย่างหลีิกเลีิ�ยงไม่ได้ โดยเฉพาะสามเดือน

แรกหลัิงการป้ระกาศล็ิอคดาวน์ทำาให้มีการใช้ไฟิฟ้ิามากขึ�นถึงร้อยลิะ 3.2 เมื�อเป้รียบเทียบ

จากปี้ พ.ศ.2562 ซึ�งมีอัตราส่วนที�เป้ลีิ�ยนไป้ ดังนี� ภาคธุิ์รกิจมีอัตราการใช้ไฟิฟ้ิาลิดลิงร้อยลิะ 0.1 

ภาคอุตสาหกรรมมอัีตราการใช้ไฟิฟ้ิาลิดลิงรอ้ยลิะ 1.3 แลิะภาคเอกชนหรอืภาคครวัเรือน
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มีอัตราการใช้ไฟิฟ้ิาเพิ�มขึ�นร้อยลิะ 6 สำาหรับอัตราของแต่ลิะภาคส่วนที�มีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ไป้เป็้นผู้ลิมาจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

ของรัฐบาลิ แลิะการปิ้ดตัวของโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งชั�วคราว

			2.3.3	มิติิด้�นำเศรษฐกิจ29,30 

 ในด้านเศรษฐกิจพบว่าปั้ญิหาการถดถอยของเศรษฐกิจโลิก ไม่ได้มสีาเหตุหลัิก

มาจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 เท่านั�น ในช่วงที�ผู่้านมามีป้ระเด็นที�

ทำาให้เศรษฐกิจของโลิกเกิดการชะลิอตัว ได้แก่ สถานการณ์ราคานำ�ามันในตลิาดโลิก แลิะ

สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ส่งผู้ลิให้ตัวเลิขทางเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาส 2 

ของหลิายป้ระเทศลิดลิง โดยวิกฤติเศรษฐกิจในยุค COVID-19 ไม่ได้เกิดขึ�นเฉพาะใน

ป้ระเทศใดป้ระเทศหนึ�ง แต่ส่งผู้ลิให้เศรษฐกิจโลิกอยู่ในภาวะชะลิอตัวเช่นเดียวกับ

ป้ระเทศไทยโดยป้ระเด็นสำาคัญิ (key issue) ที�เป็้นผู้ลิกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 

 (1) เกิดการชะงักของระบบห่วงโซ่อุป้ทาน (Supply Chain) ในมิติเศรษฐกิจพบ

ว่าปั้ญิหาการถดถอยแลิะการล้ิมลิะลิายของภาคเศรษฐกิจ เกิดการชะงักในระบบของห่วงโซ่

อุป้ทาน (Supply Chain) ส่งผู้ลิให้บางธุิ์รกิจต้องปิ้ดกิจการลิง สืบเนื�องมาจากสถานการณ์

ของการแพร่ระบาดเชื�อไวรัส COVID-19 มีจุดเริ�มต้นมาจากป้ระเทศจีนทำาให้ภาคการผู้ลิิต

แลิะการส่งออกของจีนเกิดการหยุดชะงักส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระเทศอื�น ๆ อย่างเป็้นลูิกโซ่ 

เช่นเดียวกับป้ระเทศไทยที�ได้รับผู้ลิกระทบทางเศรษฐกิจ โดยธิ์นาคารโลิก31 ได้เปิ้ดเผู้ย

รายงาน “From Containment to Recovery” ซึ�งเป็้นรายงานอัพเดตด้านเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกแลิะแป้ซิฟิิก (EAP) ป้ระจำาเดือน ต.ค.63 โดยระบุว่าอัตราการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยขยายตวัติดลิบ 8.3% ขณะที�ในกรณีที�แยที่�สุดคาดว่า
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จะติดลิบ 10.4% แลิะในปี้ 2564 คาดว่าจีดีพีของไทยในกรณีที�แย่ที�สุดคาดว่าจะขยายตัวได้ 

3.5% นอกจากนี�ยังกระทบถึงดัชนีตลิาดหุ้นไทยที�ป้รับตัวลิดลิงตำ�าสุดในรอบหลิายปี้ แลิะ

ดัชนีความเชื�อมั�นภาคอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งป้ระเทศไทยตำ�าที�สุดในรอบ 

28 เดือน โดยดัชนีความเชื�อมั�นในอีก 3 เดือนข้างหน้าของป้ระเทศไทยลิดลิงไป้เป็้นร้อยลิะ 96 

ซึ�งเป็้นตัวเลิขที�ตำ�าที�สุดในรอบ 10 ปี้ ซึ�งนับเป็้นวิกฤตครั�งแรกที�ดัชนีการส่งออกของทุกภาค

อุตสาหกรรมได้รับผู้ลิกระทบอย่างทั�วถึง 

 (2) การลิดลิงอยา่งมากของอปุ้สงคก์ารท่องเที�ยว ป้ระเทศไทยไดรั้บผู้ลิกระทบ

อย่างมากในมิติการท่องเที�ยวจากมาตรการล็ิอคดาวน์ปิ้ดพรมแดน กล่ิาวคือ รัฐบาลิมี

มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงส่งผู้ลิกระทบต่อธุิ์รกิจที�เป็้น Face to Face 

คือการท่องเที�ยว การโรงแรม เมื�อความต้องการท่องเที�ยวภายในป้ระเทศลิดลิง ธุิ์รกิจ

ท่องเที�ยวจำาเป็้นต้องป้ระคองแลิะรักษาธุิ์รกิจให้อยูร่อดในช่วงวิกฤตินี� ไม่ว่าจะเป็้นการ

ลิดการจ้างงาน ตั�งแต่การลิดการทำางานล่ิวงเวลิา การลิดชั�วโมงหรือวันในการทำางาน

ตามป้กติโดยไม่ได้รับค่าแรง การลิดโบนัสแลิะเงินเดือน การป้ลิดพนักงาน อีกทั�งการลิด

การใช้ทุน อุป้กรณ์ เครื�องมือต่างๆ การลิด/การปิ้ดการใช้สำานักงาน การลิด/ยกเลิิก

การใช้หรือเช่าพื�นที� ฯลิฯ ซึ�งย่อมกระทบธุิ์รกิจต่อเนื�องอื�น ๆ ทั�งทางตรงแลิะทางอ้อม 

เช่น ธุิ์รกิจการขนส่งผูู้้โดยสาร (บก นำ�า ราง อากาศ) โรงแรม ร้านอาหาร บริการส่วนบุคคลิ 

นันทนาการ ฯลิฯ อีกทั�งธุิ์รกิจนอกการท่องเที�ยว อยา่งเช่น เครื�องแต่งกาย เครื�องหนังรองเทา้

อุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ อสังหาริมทรัพย์ เป็้นต้น 

 (3) ภาคการเกษตรไมส่ามารถสง่ออกสินค้าได้ ในห้วงการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัส-
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COVID-19 มีการล็ิอคดาวน์ แลิะป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิิว) ส่งผู้ลิให้ภาค

การเกษตรไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ในช่วงของการแพร่ระบาด จึงทำาให้ผู้ลิผู้ลิิตล้ินตลิาด

เกินความต้องการจึงต้องขายในราคาถูก 

 (4) ธุิ์รกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดการหยุดชะงัก เนื�องจากป้ระชาชนต้องเริ�ม

ป้ระหยดัใช้จ่ายในสิ�งที�จำาเป้น็เท่านั�น การถดถอยทางเศรษฐกจิแลิะการป้ดิกิจการสง่ผู้ลิ

ให้เกิดปั้ญิหาหนี�สินเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว แม้ว่าภาครัฐจะให้การช่วยเหลืิอเยยีวยามาเสมอ

แต่ด้วยกระบวนการที�ทำาให้กลุ่ิมคนบางกลุ่ิมไม่สามารถเข้าถึงได้จึงทำาให้การช่วยเหลืิอ

ไม่สามารถดึงให้เศรษฐกิจขยับขึ�นได้ ด้วยเหตุนึ�จึงนำาไป้สู่การเกิดปั้ญิหาอื�น ๆ ในมิติต่าง ๆ

อีกมากมาย

 (5) จำานวนคนตกงานเพิ�มสูงขึ�น จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

ส่งผู้ลิให้มีการป้รับเป้ลีิ�ยนของภาคการผู้ลิิตที�หันมาใช้เครื�องจักรที�มีระบบควบคุม

อัตโนมัติ (Automation) เข้ามาทำางานเพื�อลิดจำานวนพนักงานมากขึ�น อีกทั�งยังเป็้นการ

แก้ไขปั้ญิหาในสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 เนื�องจาก

เครื�องจักรสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื�องโดยที�ไม่ต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทาง

สังคม ขณะเดียวกันก็พบแนวโน้มการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงรูป้แบบการทำางานของ Gig worker 

กล่ิาวคือ แรงงาน Gig Worker ที�อยู่ในแพลิตฟิอร์มดิจิทัลิ (Digital Platform) มีทั�ง

แรงงานที�มีฝี่มือ (Skilled Labor) แลิะแรงงานไร้ฝี่มือ (Unskilled Labor) นั�นจะมีความ

หลิากหลิายมากขึ�น โดยมีป้ระเด็นที�น่าจับตามองดังนี� (1) ความมั�นคงทางรายได้แลิะ

หลัิกป้ระกันทางสังคมของแรงงานจะมีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้จากเดิม เนื�องจากความ
ชัดเจนในการจ้างงานระหว่างแอพพลิิเคชั�นบนแพลิตฟิอร์มหรือผูู้้ว่าจ้างแรงงานผู่้าน

แพลิตฟิอร์มดิจิทัลิ เป็้นต้น (2) ค่าใช้จ่ายของ Gig Worker ที�ต้องการเข้าสู่แพลิตฟิอร์ม

ดิจิทัลิเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากมีการแข่งขันทางการตลิาดของแพลิตฟิอร์มต่าง ๆ สูง เช่น

ค่าเสื�อคลุิม ตะกร้าส่งสินค้า สมาร์ทโฟิน เป็้นต้น (3) มีการขยายตัวของธุิ์รกิจไป้ยัง

แพลิตฟิอร์มดิจิทัลิสู่การจ้างงาน Gig Worker มากขึ�น เช่น ธุิ์รกิจสินเชื�อ ธุิ์รกิจป้ระกันภัย

หรือธุิ์รกิจเช่ารถยนต์ เป็้นต้น (4) มีการควบรวมกจิการ (Merger and Acquisition : M&A) 



 
ความม่�นคงใหม่ในยุุคหล่ัง COVID-19 (New Security Concept in the  Post COVID-19) 33

แลิะผูู้กขาดทางการค้า (Monopolized) มากขึ�น ส่งผู้ลิให้ผูู้้บริโภคแลิะคู่ค้าทางธุิ์รกิจมี

ทางเลืิอกน้อย แต่ส่วนแบ่งรายได้ของแพลิตฟิอร์มจะสูงขึ�น แลิะ (5) หากมีแรงงานออก

จากระบบจ้างงานแบบป้กติสู่การทำางานแบบ Gig Worker มากขึ�น ซึ�งจะส่งผู้ลิต่อความ

มั�นคงของมนุษย์ในภาพรวม สำาหรับความท้าทายของแรงงานในรูป้แบบ Gig Worker 

เนื�องจากปั้จจุบันยังไม่มีความชัดเจนในเรื�องของความสัมพันธ์ิ์ในการจ้างงาน ทำาให้ Gig Worker 

จะไม่ได้รับความคุ้มครองผู่้านระบบสวัสดิการการจ้างงาน ดังนั�นแรงงาน Gig Worker 

อาจจะกลิายเป็้นกลุ่ิมคนเป้ราะบางของสังคม (Precariat) ในอนาคตได้

		2.3.4	มิติิด้�นำสิ�งแวดล้อม32,33 

 ในห้วงของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 พบว่า ปั้ญิหาสิ�งแวดล้ิอม

ของโลิกมีแนวโน้มที�ดีขึ�น เช่น ปั้ญิหาฝุ่�น PM 2.5 ที�มีต้นเหตุมาจากเครื�องยนต์ที�ป้ล่ิอย

มลิพิษหลัิงการเผู้าไหม้ของเชื�อเพลิิงมีป้ริมาณลิดน้อยลิงจากการป้ระกาศใช้มาตรการ

ล็ิอคดาวน์ของป้ระเทศไทย การคมนาคมลิดน้อยลิง การท่องเที�ยวทางธิ์รรมชาติของ

ป้ระชาชนลิดลิง สัตว์บางชนิดออกมาป้รากฎตัว เช่น ครอบครัวค่างแว่น ในอุทยานหมู่

เกาะอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธิ์านี หรือการป้รากฎของโขลิงช้างป้�ากว่า 40 ตัว

ที�ออกมาบนถนนที� จ.ฉะเชิงเทรา พื�นที�จังหวัดชายฝั่�งทะเลิก็มีโอกาสฟ้ิ�นตัวมากขึ�น เช่น

การฟ้ิ�นตัวของป้ะการังแลิะหญ้ิาทะเลิ ซึ�งมีสาเหตุจากการลิดลิงของกิจกรรมการท่อง

เที�ยว การป้ล่ิอยนำ�าเสียของแหล่ิงชุมชนแลิะโรงแรมที�พักตลิอดแนวชายฝั่�งทะเลิที�ลิดลิง

สิ�งต่าง ๆ  เหล่ิานี�ส่งผู้ลิให้ทรัพยากรทางธิ์รรมชาติได้มีเวลิาฟ้ิ�นฟูิตัวเองกลัิบคืนสู่สภาพเดิม

โดยป้ระเด็นสำาคัญิ (key issue) ที�เป็้นผู้ลิกระทบในมิติด้านทรัพยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�ง

แวดล้ิอมทั�งทางบวกแลิะทางลิบ ดังนี�

 32
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 ผลกระที่บัเชิื้งบัวก	(ผลในำระยะสั�นำ)

 (1) ค่าฝุ่�นลิะออง PM 2.5 มีค่าเฉลีิ�ยลิดลิง จากการป้ระเมินสถานการณ์ฝุ่�น

ลิะออง PM 2.5 ในพื�นที�กรุงเทพฯ แลิะป้ริมณฑูลิ โดยกรมควบคุมมลิพิษได้เก็บข้อมูลิ

ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที� 1-17 มี.ค.63 พบว่า ค่าฝุ่�นลิะออง 

PM2.5 มีค่าเฉลีิ�ย 25 มคก./ลิบ.ม. แลิะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที� 18 

มี.ค.-28 เม.ย.63 พบว่า ค่าฝุ่�นลิะออง PM 2.5 มีค่าเฉลีิ�ย 20 มคก./ลิบ.ม. ซึ�งเมื�อเป้รียบ

เทียบก่อนสถานการณ์ COVID-19 แลิะช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในห้วงเวลิาดังกล่ิาว

พบว่าค่าฝุ่�นลิะออง PM 2.5 มีค่าเฉลีิ�ยลิดลิงร้อยลิะ 20 

 (2) การจราจรบนท้องถนนลิดลิง จากการป้ระเมินการจราจรบนท้องถนน พบว่า

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที� 18 มี.ค.-28 เม.ย.63 การจราจรบนท้องถนน

คล่ิองตัว แลิะมีจำานวนรถบนท้องถนนน้อย

 (3) การฟ้ิ�นตัวของสัตว์แลิะทรัพยากรธิ์รรมชาติ จากการล็ิอคดาวน์เพื�อป้้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ในมิตทิรัพยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม พบว่า

มีสัตว์บางชนิดออกมาป้รากฎตัว เช่น ครอบครัวค่างแว่น ในอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง 

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธิ์านี หรือการป้รากฎของโขลิงช้างป้�ากว่า 40 ตัว ที�ออกมาบน

ถนนที� จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี� ในพื�นที�จังหวัดชายฝั่�งทะเลิมีการฟ้ิ�นตัวของป้ะการัง

แลิะหญ้ิาทะเลิงอกสมบรูณ์เพิ�มขึ�น ณ อ่าวมาหยา หมู่เกาะพพีี ในขณะที�เกาะสมยุมีเต่า

ทะเลิขึ�นมาวางไข่ที�หาดทรายเป็้นจำานวนมาก ซึ�งมีสาเหตุจากการลิดลิงของกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว การป้ล่ิอยนำ�าเสียของแหล่ิงชุมชนแลิะโรงแรมที�พักตลิอดแนวชายฝั่�งทะเลิ 

 ผลกระที่บัเชิื้งลบั

 (1) การดำาเนินโครงการที�เกี�ยวข้องกับการฟ้ิ�นฟูิสิ�งแวดล้ิอมไม่สามารถดำาเนิน

ได้อย่างเต็มที� ในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ภาครัฐ

แลิะเอกชนต่างร่วมกันผู้ลัิกดันโครงการต่าง ๆ เพื�อเป็้นการฟิ้�นฟูิทรัพยากรธิ์รรมชาติ

แลิะสิ�งแวดล้ิอมให้ดีขึ�น ไม่ว่าจะเป็้นโครงการใช้รถสาธิ์ารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลิเพื�อ
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ลิดป้ริมาณความแออัดของสภาพการจราจรบนท้องถนน โครงการงดใช้ถุงพลิาสติกซึ�ง

โครงการเหลิ่านี�ได้ช่วยแก้ปั้ญิหาสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ�นเป็้นระยะ ต่อมาเมื�อมีการ

ป้ระกาศล็ิอคดาวน์ป้ระเทศ ทำาให้ป้ระชาชนต้องยกเลิิกกิจกรรมต่าง ๆ  จึงเป็้นช่วงเวลิา

ที�ทำาให้ระบบนิเวศสามารถฟ้ิ�นฟูิตัวเองขึ�นมาได้ แต่สิ�งที�ตามมาคือปั้ญิหาการเพิ�มขึ�นของ

ขยะพลิาสติก สืบเนื�องมาวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal การสั�ง Food Delivery หรือ

สินค้าออนไลิน์อื�น ๆ ซึ�งมีแนวโน้มจะคงอยู่ในระยะยาวแม้ว่าจะมีการคลิายล็ิอก

มาตรการแล้ิวก็ตาม รวมไป้ถึงด้านงบป้ระมาณแลิะการให้ความสำาคัญิของภาครัฐที�ต้อง

มุ่งไป้ที�ด้านเศรษฐกิจเป็้นหลัิกก่อนเพื�อให้ป้ระเทศขับเคลืิ�อนไป้ได้ จึงทำาให้โครงการแลิะ

การสนับสนุนด้านสิ�งแวดล้ิอมยังไม่สามารถดำาเนินได้อย่างเต็มที�

 (2) การเพิ�มขึ�นของขยะพลิาสตกิแลิะหนา้กากอนามยัที�ใช้แล้ิว จากการป้ระเมนิ

สถานการณ์ขยะ พบว่าป้ริมาณขยะในภาพรวมมีป้ริมาณน้อยลิงกว่าช่วงป้กติ แต่ขยะ

พลิาสติก เช่น กล่ิองพลิาสติกใส่อาหารสำาเร็จรูป้ ช้อน-ส้อมพลิาสติก แก้วพลิาสติก แลิะ

หลิอดพลิาสตกิ ที�เกิดจากการใช้บริการสั�งของออนไลิน ์แลิะฟู้ิดเดลิิเวอรี� มีป้ริมาณเพิ�ม

มากขึ�น เป็้น 3,432 ตัน/วัน ในเดือน เม.ย. เพิ�มขึ�นจากปี้ 2562 ที�มี 2,115 ตัน/วัน โดย

มีจำานวนเพิ�มขึ�น 1,317 ตัน/วัน หรือเพิ�มขึ�นป้ระมาณ 62.3% นอกจานี�ป้ริมาณขยะเศษ

อาหารถูกทิ�งป้ะป้นกับขยะทั�วไป้มีป้ริมาณเพิ�มขึ�น โดยไม่มีการคัดแยกขยะก่อนนำาไป้

กำาจัดเนื�องจากกลัิวการติดเชื�อไวรัส สำาหรับหน้ากากอนามัย พบว่าเกิดขยะติดเชื�อจาก

การใช้หน้ากากอนามัย ป้ระมาณ 1-2 ล้ิานชิ�นต่อวัน หรือป้ระมาณ 240 กิโลิกรัม ทาง

กระทรวงทรพัยากรธิ์รรมชาตแิลิะสิ�งแวดลิอ้มจึงได้ทำาข้อเสนอไป้ยงักระทรวงมหาดไทย

แลิะกรุงเทพฯ เพื�อควบคุมการทิ�งแลิะกำาจัดขยะติดเชื�อป้ระเภทหน้ากากอนามัย ใน

พื�นที�กรุงเทพฯ ป้ริมณฑูลิ แลิะทุกจังหวัดทั�วป้ระเทศ 

 (3) ปั้ญิหาการตกค้างของสินค้าทางการเกษตร (อาหารสด) พบว่ามีกลุ่ิม

เกษตรกร ป้ศุสัตว์ ป้ระมง ได้รับผู้ลิกระทบจากมาตรการเคอร์ฟิิว ทำาให้สินค้าตกค้าง 

เน่าเสียเพิ�มขึ�นเป็้นจำานวนมาก รวมถึงปั้ญิหาการที�ไม่สามารถส่งสินค้าดังกล่ิาวไป้ขาย
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ได้ตามป้กติ ทั�งการส่งข้ามจังหวัด ส่งข้ามภูมิภาค แลิะรวมถึงการส่งออกไป้ยังต่าง

ป้ระเทศด้วย เนื�องจากมาตรการล็ิอคดาวน์แลิะมาตรการเคอร์ฟิิว ส่งผู้ลิให้กลุ่ิมสินค้า

เกษตรแลิะป้ระมงถ้าไม่มีพื�นที�ขาย นำาไป้สู่การแจกจ่าย แลิะถูกนำาไป้ทิ�งเป็้นจำานวนมาก

ซึ�งเป็้นการเพิ�มก๊าซมีเทน (CH4) ใหกั้บโลิก แลิะเป้น็การเพิ�มการป้ลิอ่ยก๊าซเรือนกระจก

(Greenhouse Gas: GHG) ถึง 25 เท่า นับว่าเป็้นการสร้างความสูญิเสียแบบซำ�าซ้อน 

 (4) ปั้ญิหาการขาดแคลินนำ�าแลิะคณุภาพนำ�า พบว่า จากภาวะโลิกรอ้น (Climate 

Change Variation) ในปี้ 2563 เกิดภาวะนำ�าแล้ิงมาเร็วก่อนกำาหนด จากเดิมที�ใน 1 ปี้

จะเกิดภาวะแล้ิง 4 เดือน แต่ในปี้นี�เกิดภาวะแล้ิงนานขึ�นเป็้น 7-8 เดือน กอป้รกับใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19  ในช่วงหน้าร้อนทำาให้อัตรา

การใช้นำ�าเพิ�มมากขึ�นกว่าป้กติ (ป้ระชาชนมีความจำาเป็้นในการใช้นำ�าสูงขึ�น โดยจะอาบนำ�า ล้ิางมือ

แลิะมุ่งรักษาความสะอาดมากกว่าป้กติ) แหล่ิงกักเก็บนำ�าหลัิกแลิะสำารองมีป้ริมาณไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผู้ลิให้เกิดการขาดแคลินนำ�าแลิะคุณภาพนำ�าแย่ลิง (นำ�าไม่

สะอาด ลิิ�มนำ�าเค็มรุกตัว) นอกจากนั�น ป้ระเด็นเรื�องการบำาบัดนำ�าเสียในสถานการณ์ 

COVID-19 หน่วยงานที�เกี�ยวข้องยังไม่มีความคุ้นชินเช่นเดียวกับป้ระเด็นเรื�องขยะที�ว่า 

เมื�อบำาบัดนำ�าเสียแล้ิวจะมั�นใจได้อย่างไรว่าจะได้นำ�าที�สะอาดป้ราศจากเชื�อโรค

 (5) ปั้ญิหาการจัดการขยะ พบว่าจำานวนขยะติดเชื�อแลิะขยะชุมชนเพิ�มขึ�นเป็้น

จำานวนมากขึ�น โดยในปี้ 2562 มีจำานวนขยะ 140 ล้ิานชิ�น เพิ�มขึ�นในปี้ 2563 เป็้น 280 ล้ิานชิ�น

ในขณะที�ป้ริมาณขยะพลิาสติกแบบใช้ครั�งเดียวทิ�งจากบริการรับส่งอาหารเพิ�มขึ�นร้อยลิะ 15 
(จาก 5,500 เป็้น 6,300 ตัน/วัน) นอกจากนั�น ขยะเหล่ิานี�มากกว่าครึ�งไม่สามารถเข้า

ระบบการจัดการขยะ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ได้ เนื�องจากทุกภาคส่วน

ยงัไม่มีความคุ้นชิน แลิะไม่แน่ใจว่าขยะที�เกิดขึ�นในช่วงเวลิานี�หากนำามาเข้ากระบวนการ

รีไซเคิลิแล้ิวเชื�อโรคจะยังอยู่หรือไม่ แลิะอีกป้ระเด็นสำาคัญิคือป้ลิายทางของขยะไม่พร้อม

รับมือ เช่น เทศบาลิ แลิะในพื�นที�ท้องถิ�นต่าง ๆ เนื�องจากมีการป้ะป้นของขยะติดเชื�อ
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แลิะขยะทั�วไป้ นอกจากนี� ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนป้ล่ิอยป้ลิะลิะเลิยการจัดการขยะ 

ลัิกลิอบทิ�งขยะตามพื�นที�ต่าง ๆ เช่น บ่อฝั่งกลิบแบบเปิ้ดรวมถึงแหล่ิงนำ�าด้วย

		2.3.5	มิติิด้�นำก�รเม้อง34 

 ในด้านการเมืองจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 พบว่า รัฐบาลิได้

จัดตั�งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที�

คุ้นหูกันว่า ศบค. ขึ�นเป็้นลิำาดับแรก เพื�อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

COVID-19 โดยมุ่งเน้นเรื�องความป้ลิอดภัยของป้ระชาชนในป้ระเทศเป็้นสำาคัญิ จากนั�น

ได้กำาหนดนโยบายการเยียวยาป้ระชาชนผูู่้ได้รับผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส-

COVID-19 เช่น มาตรการการลิงทะเบียนรับเงินเยยีวยา 5,000 บาท มาตรการเยยีวยา

กลุ่ิมเป้ราะบาง ช่วยเหลืิอเดือนลิะ 1,000 บาท เป็้นเวลิา 3 เดือน (ตั�งแต่เดือนพ.ค. – ก.ค.63) 

โดยมีกลุ่ิมเป้้าหมาย 3 กลุ่ิม ได้แก่ เด็กเยาวชนที�ยากจน ผูู้้สูงอายุ แลิะผูู้้พิการ จำานวน 13 ล้ิานคน 

นอกจากนี�ยังมีมาตรการช่วยเหลืิอผูู้้พิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมแลิะความมั�นคงของมนุษย์     

(พม.) แลิะมาตรการสำาหรับผูู้้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท เป็้นต้นจากการเยียวยาป้ระชาชน

ผูู้้ที�ได้รับผู้ลิกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ข้างต้น พบข้อจำากัดในการเข้ารับ

สิทธิิ์การเยียวยากล่ิาวคือ ป้ระชาชนส่วนใหญ่ิที�เป็้นผูู้้ที�ได้รับสิทธิิ์�การเยียวยาเป็้นป้ระชาชนกลุ่ิมที�

มีความเป้ราะบาง เช่น ผูู้้มีรายได้น้อย ผูู้้พิการ แลิะผูู้้สูงอายุ ซึ�งป้ระชาชนกลุ่ิมดังกล่ิาวไม่มี

เครื�องมือหรือเทคโนโลิยีในการเข้าถึงข้อมูลิข่าวสาร หรือแม้กระทั�งขั�นตอนการลิง

ทะเบียนรับสิทธิิ์  ส่งผู้ลิให้ไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาที�ภาครัฐจัดให้ได้ สิ�งนี�จึงแสดง

ให้เห็นถึงความชัดเจนของปั้ญิหาเหลืิ�อมลิำ�าที�มีอยู่ในสังคมจากนโยบายของรัฐบาลิ 

		2.3.6	มิติิด้�นำก�รที่ห�ร35

 กระทรวงกลิาโหมไดก้ำาหนดมาตรการแกไ้ขปั้ญิหาสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

 
34

ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (2563). สรุป้ป้ระชุมการป้ระชุมสนทนาปั้ญิหา

ยุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� 5 : ความเหลืิ�อมลิำ�าในสังคมไทยหลัิงวิกฤติโควิด-19 เมื�อ 22 มิ.ย63. เอกสารอัดสำาเนา.
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 35
ศูนย์ศึกษายุทธิ์ศาสตร์ สถาบันวิชาการป้้องกันป้ระเทศ. (2563). สรุป้ป้ระชุมการป้ระชุมสนทนา

ปั้ญิหายุทธิ์ศาสตร์ ครั�งที� 2 : มิติด้านความมั�นคงทางทหารเมื�อ 19 พ.ค.63. เอกสารอัดสำาเนา.

ของเชื�อไวรัส COVID-19  ซึ�งแบ่งออก 4 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรการในการป้้องกัน ดูแลิ

แลิะเฝ้่าระวังจุดคัดกรองทั�งของกองทัพแลิะป้ระชาชน (2) ด้านเวชภัณฑ์ูป้้องกัน ในการ

ผู้ลิิตหน้ากากอนามัยแลิะได้รับบริจาคหน้ากากมาจากป้ระเทศจีน (3) ด้านสาธิ์ารณสุข

ดำาเนินการพื�นที�กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine : SQ) แลิะ(4) ด้านการช่วยเหลืิอ

เยียวยาป้ระชาชน ดำาเนินการในส่วนของการแจกของบริจาคให้แก่ป้ระชาชนที�เดือด

ร้อน โดยป้ระเด็นสำาคัญิ (key issue) ที�เป็้นผู้ลิกระทบในมิติด้านการทหาร ได้แก่ เรื�อง

ป้ระสิทธิิ์ภาพของกำาลัิงพลิ สืบเนื�องจาก COVID-19 เป็้นโรคระบบทางเดินหายใจที�เกิด

ขึ�นใหม่ ซึ�งจะแพร่กระจายผู่้านการสัมผัู้ส ลิะอองเสมหะการไอ จาม นำ�ามูก นำ�าลิาย จาก

ผูู้้ที�ติดเชื�อ จึงต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในระยะ 1-2 เมตร ด้วยเหตุนี�ภาครัฐ

จึงเห็นสมควรให้เว้นระยะห่างแลิะงดการทำากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงงดการจัดป้ระชุม

หรือสัมมนา กองทัพจึงมีความจำาเป็้นต้องเลืิ�อนการฝึ่กศึกษาทางทหารที�เคยจัดขึ�นเป็้น

ป้ระจำา ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามแผู้นแลิะงบป้ระมาณที�กำาหนดไว้ 



ความมั�นคงใหม่ของประเที่ศไที่ย

ในยุคหลังโรคติิดเช้ื้�อไวรัส่โคโรนา 2019 

(COVID-19) ต่ิอบริบที่ความมั�นคงของ

ส่่ว
นท่ี่

� 3
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คำว�มมั�นำคำงใหม่ของประเที่ศไที่ย

ในำยุคำหลังโรคำติิดเช้ื้�อไวรัสโคำโรนำ�	2019	(COVID-19)	
 จากบริบทความมั�นคงที�มีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ในมิติต่าง ๆ ทั�งในระดับโลิก แลิะบริบทความมั�นคงของป้ระเทศไทย พบ

ความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงทั�งด้านสังคม เทคโนโลิยี เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้ิอม การเมือง แลิะการ

ทหาร อันได้แก่ ความร่วมมือระหว่างป้ระเทศมีความถอยห่างออกจากกัน รวมถึง

พฤติกรรมส่วนบุคคลิของป้ระชาชนมคีวามแตกต่างจากเดิมอย่างไม่เคยเป็้นมาก่อนการ

เป็้นสังคมดิจิทัลิที�ต้องอาศัยโลิกออนไลิน์ โลิกไซเบอร์ โลิกของปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (AI) ซึ�ง

สิ�งเหล่ิานี�จะมีบทบาทมากยิ�งขึ�นในทุกภาคส่วนอยา่งหลีิกเลีิ�ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับที�ธุิ์รกิจ

ออนไลินจ์ะมีความเฟ้ิ�องฟูิแต่ในทางกลิบักันธุิ์รกิจที�เกี�ยวกับการทอ่งเที�ยว การคมนาคม

จะได้รับผู้ลิกระทบในระยะยาว การทำางานที�บ้านที�มีป้ระสิทธิิ์ภาพมากกว่าการเข้า

ออฟิฟิิศ การเฟ้ิ�องฟูิของธุิ์รกิจด้านสุขภาพ การแพทย์ โรงพยาบาลิ เวชภัณฑ์ูทางการ

แพทย ์การดูแลิสุขภาพ การวจัิยแลิะพัฒนาทางการแพทย ์เป็้นต้น สำาหรับป้ระเทศไทย

ก็เป็้นป้ระเทศที�ได้รับผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นเดียวกับทุก

ป้ระเทศทั�วโลิก จึงมีความจำาเป็้นอยา่งยิ�งที�จะต้องป้รับเป้ลีิ�ยนนโยบายหรอืจุดยืนในด้าน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้ิองกับบริบทที�มีความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงที�เกิดขึ�น ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี�

3.1	คำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19

 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที�เกิดขึ�นได้ก่อให้เกิดความเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

ทางด้านความมั�นคงในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็้นมิติด้านสังคม มิติด้านเทคโนโลิยี มิติด้าน

เศรษฐกิจ มิติด้านสิ�งแวดล้ิอม มิติด้านการเมือง แลิะมิติด้านการทหาร โดยหัวข้อนี�จะ

เป็้นการสรุป้ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ในแต่ลิะมิติ ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี�

ส่วนำท่ี่�	3
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						3.1.1	มิติิด้�นำสังคำมสังคำม	

   ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านสังคม จะมุ่งเน้นเรื�องของ

ปั้จเจกบุคคลิแลิะเรื�องความมั�นคงของมนุษย์มากขึ�น ซึ�งอาจกล่ิาวได้ว่าเป็้นการเป้ลีิ�ยน

ศูนย์กลิางของมุมมองความมั�นคงจากรัฐมาสู่ตัวของบุคคลิในสังคม36  โดยรัฐบาลิต้อง

มุ่งลิดความเหลืิ�อมลิำ�าในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดความเท่าเทียม เพื�อให้ป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที�ดี เข้าถึงบริการสาธิ์ารณะ แลิะสามารถเข้าถึงบริการเทคโนโลิยีแลิะข้อมูลิข่าวสารได้

อย่างทั�วถึง ไม่ว่าจะเป็้นระบบการศึกษาหรือระบบสาธิ์ารณสุข

     	3.1.2	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่	

    ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านเทคโนโลิยี จะมุ่งเน้นการป้รับตัว

ให้เท่าทันกับการป้ฏิิวัติอุตสาหกรรมครั�งที� 4 หรือ Cyber-Physical System ซึ�งมี

เทคโนโลิยปัี้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป้น็แกนกลิางในการเชื�อมโยง

ทุกสิ�งในทางกายภาพ ให้สามารถเชื�อมโยงสื�อสารถึงกันได้ในรูป้แบบ Internet of Things (IOTs) 

การแข่งขันในต่างป้ระเทศจะมีสูงขึ�น จะมีการใช้เทคโนโลิยีใหม่ในการผู้ลิิตสินค้าแลิะ

บริการ แลิะทำาให้ห่วงโซ่การผู้ลิิตสั�นลิง เพื�อลิดการพึ�งพาแรงงานแลิะวัตถุดิบนำาเข้าจาก

ต่างป้ระเทศ รวมถงึพฤติกรรมของผูู้ผู้้ลิิตแลิะผูู้บ้ริโภคจะมคีวามเป้ลีิ�ยนแป้ลิง โดยมีการ

สืบค้นข้อมูลิผู่้านระบบ internet เพื�อหวังที�จะลิดต้นทุนในการผู้ลิิต กิจกรรม Online 

จะทดแทนการติดต่อป้ระสานงาน Face to Face37 จากการพัฒนาด้านเทคโนโลิยนีี�

 36 
สุรชาติ บำารุงสุข. (2563). โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง (The Changing World). จุลิสารความมั�นคง

ศึกษา ฉบับที� 208 เมษายน-มิถุนายน 2563. หน้า 23.
 37

ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลิงกรณม์หาวิทยาลัิย. (2563). ป้ระเทศไทยกับทิศทางการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

สู่ระเบียบโลิกใหม่ New World Order. เอกสารอัดสำาเนา. หน้า 10.
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ทำาให้มนุษย์สามารถเชื�อมโยงแลิะเข้าถึงเทคโนโลิยีได้มากขึ�น จนนำาไป้สู่ความเป็้นเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) ได้รวดเร็วขึ�น แต่อย่างไรก็ตามภายหลัิงวิกฤติ COVID-19 

เทคโนโลิยีจะเป็้นปั้จจัยเร่งให้การสื�อสารเข้ามาเป็้นส่วนหนึ�งในการดำารงชีวิตของมนุษย์

แลิะเป็้นเครื�องมือหลัิกในการเชื�อมต่อของคนมากยิ�งขึ�น จนอาจนำาไป้สู่ป้ระเด็นด้าน

ความเหลืิ�อมลิำ�าในการเข้าถึงการสื�อสาร หรือช่องทางดิจิทัลิยงัคงเป็้นป้ระเด็นที�มีความท้าทาย

ในอนาคต โดยเฉพาะในมิติด้านสังคม มิติด้านการศึกษา ผูู้้มีรายได้น้อย แลิะการเข้าถึง

เทคโนโลิยีของผูู้้สูงอายุด้วย

						3.1.3	มิติิด้�นำเศรษฐกิจ	

    ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นยำ�าถึงป้ทัสถานสากลิ

แลิะเป้้าหมายของโลิกที�หลิายป้ระเทศต่างมุ่งดำาเนินนโยบายเพื�อบรรลุิเป้้าหมาย

การพัฒนาที�ยั�งยืน38 (Sustainable Development Goals–SDGs) โดยมุ่งการพึ�ง

ตนเองผู่้านการน้อมนำาหลัิกป้รัชญิาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้ความสำาคัญิกับ

เศรษฐกิจฐานรากของป้ระเทศ แลิะมุ่งให้ป้ระเทศไทยเป็้นผูู้้นำาความมั�นคงทางอาหาร 

(Food Security) หรือครัวโลิกในอนาคต

						3.1.4	มิติิด้�นำสิ�งแวดล้อม	

      ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านสิ�งแวดล้ิอม มุ่งพัฒนากฎระเบียบของ

ป้ระเทศไทยในเรื�องการบริหารจัดการขยะภายในป้ระเทศ รวมถึงแสดงบทบาทนำาในป้ระชาคม

อาเซียนในด้านการจัดการปั้ญิหาขยะแลิะของเสีย39 นอกจากนี�ยงัควรป้รับแนวทางการดำาเนิน

ชีวิตของทุกคนให้พึ�งพาการใช้พาสติกให้น้อยลิง โดยใช้วัสดุที�ดีต่อธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม

  38 
ศูนยอ์าเซียนศึกษา จุฬาลิงกรณม์หาวทิยาลิยั. (2563). ป้ระเทศไทยกับทิศทางการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

สู่ระเบียบโลิกใหม่ New World Order. เอกสารอัดสำาเนา. หน้า 12.
  39

ศูนยอ์าเซียนศึกษา จุฬาลิงกรณม์หาวิทยาลัิย. (2563). ป้ระเทศไทยกับทิศทางการเป้ลีิ�ยนแป้ลิง

สู่ระเบียบโลิกใหม่ New World Order. เอกสารอัดสำาเนา. หน้า 13.
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					3.1.5	มิติิด้�นำก�รเม้อง	

    ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านการเมือง สำาหรับการเมืองระหว่าง

ป้ระเทศการแข่งขันของมหาอำานาจอยา่งสหรัฐ แลิะจีนยังคงดำาเนินการต่อไป้แลิะมีความ

แข่งกร้าวมากยิ�งขึ�น การรักษาจุดยืนแลิะรักษาเสรีภาพในการกำาหนดนโยบายของตนเอง

จึงเป็้นสิ�งสำาคัญิแลิะจำาเป็้นของป้ระเทศไทย สำาหรับการเมืองภายในป้ระเทศมุ่งสร้าง

สังคมหลัิงความขัดแย้ง เพื�อเป็้นหนทางของการสรา้งเสถียรภาพแลิะความมั�นคงทางการเมอืง

แลิะหลีิกเลีิ�ยงกับดักความขัดแย้งในอนาคต ซึ�งปั้ญิหาความมั�นคงทางการเมือง 

(Political Security) มีนัยยะโดยตรงถึงปั้ญิหาเสถียรภาพของป้ระเทศ40 โดยควรสร้าง

ความเชื�อมั�นในระบบการทำางานที�โป้ร่งใส ตรวจสอบได้ คำานึงถึงสิทธิิ์แลิะเสียงของ

ป้ระชาชนเป้็นสิ�งสำาคัญิ โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแก้ไขปั้ญิหาแลิะสร้าง

คุณภาพชีวิตที�ดีให้กับป้ระชาชนภายหลัิงจากวิกฤตเศรษฐกิจที�ได้รับผู้ลิกระทบจากการ

แพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19

					3.1.6	มิติิด้�นำก�รที่ห�ร 

    ความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ด้านการทหาร มุ่งเน้นการเตรียมความ

พร้อมของกองทัพในการรับมือกับภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ในอนาคต เช่น การก่อการร้าย

ทางชีวภาพ (Bioterrorism) ที�อาจมีการใช้เชื�อโรคเป็้นเครื�องมือของการก่อการร้าย รวมถึง

ป้ระเด็นสงครามเชื�อโรค (Germ Warfare) หรือ สงครามชีวภาพ (Biological Warfare) 

ที�บางป้ระเทศอาจใช้เชื�อโรคเป็้นอาวุธิ์ในการทำาสงคราม41  ซึ�งจะก่อให้เกิดความเสียหาย

  40
สุรชาติ บำารุงสุข. (2563). โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง (The Changing World). จุลิสารความมั�นคงศึกษา

 ฉบับที� 208 เมษายน-มิถุนายน 2563. หน้า 36-38.
  41

สุรชาติ บำารุงสุข. (2563). โลิกที�เป้ลีิ�ยนแป้ลิง (The Changing World). จุลิสารความมั�นคงศึกษา

 ฉบับที� 208 เมษายน-มิถุนายน 2563. หน้า 22.
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หรือความสูญิเสียที�เป็้นผู้ลิมาจากการแพร่กระจายของเชื�อโรคในวงกว้างในอีกหลิายมิติ

ดังนั�น การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 จึงเป็้นภัยด้านความมั�นคงรูป้แบบใหม่

โดยตรง ซึ�งต่างจากอดีตที�มองภัยคุกคามทางทหารเป็้นปั้ญิหาภัยคุกคามหลัิก   

 

ภั�พแสดงบัที่สรุปคำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19

3.2	ข้อเสนำอแนำะเพ้�อรองรับัคำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19

 จากบริบทความเป้ลีิ�ยนแป้ลิงของความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ข้างต้น

นำามาสู่ข้อเสนอแนะเพื�อรองรับความมั�นคงใหม่ในยุคหลัิง COVID-19 ดังรายลิะเอียด

ต่อไป้นี� เท่านั�น
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      3.2.1	มิติิด้�นำสังคำมสังคำม	

    (1) เพิ�มขีดศักยภาพของป้ระเทศไทยในการเป็้นผูู้้นำาความมั�นคงด้าน

สาธิ์ารณสุข จากการจัดอันดับของ Covid-19 Index [GCI] พบว่าไทยได้รับการจัดอันดับ

หนึ�งของโลิก ในการฟ้ิ�นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

พร้อมทั�งยังได้รับคำาชมจาก WHO แลิะนานาชาตถึิงความสามารถในการรบัมือได้ดีโดย

มีมาตรการการดูแลิสุขภาพในระดับครัวเรือน หรือการทำางานอย่างเต็มความสามารถ

ของ อสม.42 ป้ระเทศไทยจึงมีจุดแข็งในการพัฒนาทางด้านสาธิ์ารณสุข ดังนั�นจึงนับเป็้น

ความท้าทายแลิะโอกาสด้านสาธิ์ารณสุขของไทยภายหลัิงวิกฤต COVID-19 ดังนี� (1) 

การวางระบบจัดสรรทรัพยากรการแพทย์ให้เป็้นไป้ตามกลิไกตลิาด เพื�อลิดปั้ญิหาการ

ขาดแคลิน แลิะการกักตุนเพื�อเก็งกำาไร อาทิ ผู้้าปิ้ดจมูก ถุงมือ เป็้นต้น (2) การเร่งพัฒนา

ระบบการแพทย์ทางไกลิ ต่อยอดจากช่วงการแพร่ระบาดที�สถิติการเข้ารับบริการใน

สถานพยาบาลิลิดลิงมาก แลิะจัดส่งยาไป้ที�บ้านผูู้้ป้�วยแทน (3) การลิงทุนด้านการวิจัย

พัฒนาแลิะนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้มากขึ�น เช่น การสนับสนุนการวิจัยด้าน

เทคโนโลิยทีางการแพทยเ์พื�อลิดการพึ�งพาจากต่างป้ระเทศแลิะสามารถผู้ลิิตหรือจัดการ

ได้เองภายในป้ระเทศ เช่น การผู้ลิิตเครื�องมือแพทยแ์ลิะอปุ้กรณท์างการแพทย ์เป็้นต้น

หลัิงการระบาดของโรคติดเชื�อ COVID-19 กระทรวงการท่องเที�ยวแลิะกีฬาได้มีการ

พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิเพื�อสร้างรายได้จากการท่องเที�ยวเชิงสุขภาพโดยมี

หลัิกการ 3 ด้าน ป้ระกอบด้วย (1) การจัดทำาแนวทางการรักษาพยาบาลิพร้อมเป็้นสถาน

กักกันในโรงพยาบาลิ (2) การป้ระชาสัมพันธ์ิ์การเป็้นศูนยก์ลิางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) 

ภายใต้แนวคิดป้ระเทศไทยเป็้นเมืองหลิวงของโลิกด้านการดูแลิสุขภาพ 

  
42

เสาวณี จันทะพงษ์ ทศพลิ ต้องหุ้ย แลิะกัลิยรัตน์ สุขเรือง. (2563). วิกฤตโควิด 19 กับมุมมอง

ด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ. เว็บไซด์. ค้นเมื�อ 22 ก.ย.63. จาก https://www.bot.or.th/Thai/Re-

searchAndPublications/articles/Pages/Article_07Jul2020.aspx
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(Healthcare Capital of the World) แลิะ (3) การพัฒนาชุดเครื�องมือแพทย์รองรับ

การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส COVID-19

      (2) มาตรการการป้้องกันแลิะลิดการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

ของภาครัฐ ควรให้ความสำาคัญิกับแนวทางการจัดการในระดับครัวเรือน ชุมชน มากขึ�น

(Household Quarantine, Community Quarantine) หรือการบริหารจัดการกับ

ปั้ญิหาสุขภาพในลัิกษณะครัวเรือน รวมถึงการทำางานแลิะใช้ชีวิตของแรงงานในเมืองที�

ไม่สามารถป้ฏิิบัติตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้เนื�องจาก

ลัิกษณะของการทำางานทำาให้จะต้องมีการป้ฏิิสัมพันธ์ิ์กับผูู้้คนจำานวนมากอยู่ดังนั�น 

นโยบายของภาครฐัจะต้องป้รับโดยใหค้วามสำาคัญิกับการป้้องกนัส่วนบุคคลิ (Self-Protection) 

    (3) มาตรการเยียวยาผูู้้ได้รับผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส 

COVID-19 ควรให้ความสำาคัญิกับป้ระชากรกลุ่ิมที�มีความเป้ราะบาง เช่น คนจน หรือ

กลุ่ิมคนไร้บ้าน (Homeless) ซึ�งถือว่าเป็้นกลุ่ิมป้ระชากรที�เป้ราะบางที�สุดในป้ระเทศ

โดยการทำาให้กลุ่ิมคนเหลิ่านี�สามารถเข้าถึงความช่วยเหลืิอของรัฐได้เพิ�มมากขึ�น เช่น 

ระบบสาธิ์ารณสุข การศึกษา เป็้นต้น นอกจากนี�ควรมีการป้ฏิิรูป้ระบบการเงินในระบบ

ป้ระกันสุขภาพ โดยต้องมีหลัิกการในส่วนของรายรับแลิะรายจ่าย ทำาให้เกิดความมั�นคง

แลิะยั�งยืน โดยพิจารณาใช้ระบบที� “SAFE” ที�ป้ระกอบด้วย (1) Sustainability หมายถึง

สถานะทางการเงินการคลัิงที� “ยั�งยืน” ได้ในระยะยาว (2) Adequacy หมายถึง ผูู้้ให้

บริการมีงบป้ระมาณที� “เพียงพอ” ในการจัดบริการที� “จำาเป็้น” แลิะ “เพียงพอ” ให้ทุกคน 

“เข้าถึง” บริการสุขภาพ (3) Fairness หมายถึง การสร้าง “ความเป็้นธิ์รรม” ในการจัดระบบ

หลัิกป้ระกันสุขภาพ ทั�งการรับภาระค่าใช้จ่ายแลิะการรับบริการ แลิะ (4) Efficiency 

หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพให้บริการทางการแพทย์แลิะ

สาธิ์ารณสุขอย่างมีป้ระสิทธิิ์ภาพ ซึ�งการป้ฏิิรูป้ระบบจะทำาให้ความเหลืิ�อมลิำ�าทาง

สาธิ์ารณสุขยิ�งลิดลิง อีกทั�งควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ครอบคลุิม โดยกระจาย

เทคโนโลิยีแลิะอุป้กรณ์ให้ทั�วถึงรองรับนักเรียนที�เข้าไม่ถึงโอกาสในการเรียนการสอนที�
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รัฐจัดให้ อีกทั�งควรป้รับป้รุงโครงข่าย Internet เพื�อรองรับระบบการศึกษาออนไลิน์ 

การเรียนรู้อย่างเป็้นระบบ แลิะการมีระบบการป้ระเมินผู้ลิที�เชื�อถือได้ สำาหรับแนวทาง

แก้ไขปั้ญิหาความเหลืิ�อมลิำ�าซึ�งเป็้นปั้ญิหาความมั�นคงสมยัใหมที่�แก้ไขแลิะเข้าใจยากกวา่

สมัยก่อน เป็้นสาเหตุหลัิกที�ขัดขวางการเจริญิเติบโตของบ้านเมืองนั�น จำาเป็้นต้องใช้สติ

ปั้ญิญิาเข้ามาแก้ไขเพื�อให้เกิดการสร้างความสมดุลิทางอำานาจระหวา่งอำานาจรฐั อำานาจเงนิ

แลิะอำานาจทางสังคม ผู่้านการทำางานร่วมกันเพื�อให้เกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วน 

โดยต้องมีการกำาหนดเป้้าหมายแลิะวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื�อนำาไป้สู่ความสำาเร็จในการแก้ไข

ปั้ญิหาร่วมกัน

     3.2.2	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่	

   (1) ควรส่งเสริมการเป็้นพลิเมืองดิจิทัลิ (Digital Citizen) ให้แก่ป้ระชาชน

จากการที�ป้ระเทศไทยมีผูู้้ใช้งานอินเทอร์เน็ตป้ระมาณ 52 ล้ิานคน มีอัตราการเข้าถึง

อินเตอร์เน็ต (Internet Penetration) คิดเป็้นร้อยลิะ 75 จึงมีความจำาเป็้นที�จะต้อง

สร้างความรู้ความเข้าใจป้ระชาชนชาวไทยในการเป็้นพลิเมืองดิจิทัลิ โดยการเป็้นพลิเมือง

ในยุคดิจิทัลินั�นมีทักษะที�สำาคัญิ 8 ป้ระการ 42  ได้แก่ (1) ทักษะในการรักษาอัตลัิกษณ์

ที�ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) คือ ความสามารถในการสร้างแลิะบริหาร

จัดการอัตลัิกษณ์ที�ดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทั�งในโลิกออนไลิน์แลิะโลิกความจริง

(2) ทักษะในการรักษาข้อมูลิส่วนตัว (Privacy Management) คือ มีดุลิพินิจในการ

บริหารจัดการข้อมูลิส่วนตัว โดยเฉพาะการแชร์ข้อมูลิออนไลิน์เพื�อป้้องกันความ
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เป็้นส่วนตัวทั�งของตนเองแลิะผูู้้อื�น (3) ทักษะในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญิาณที�ดี 

(Critical Thinking) คือ ความสามารถในการวเิคราะห์แยกแยะระหวา่งข้อมูลิที�ถูกต้อง

แลิะข้อมูลิที�ผิู้ด ข้อมูลิที�มีเนื�อหาดีแลิะข้อมูลิที�เข้าข่ายอันตราย ข้อมูลิติดต่อทางออนไลิน์

ที�น่าตั�งข้อสงสัยแลิะน่าเชื�อถือได้ (4) ทักษะในการจัดสรรเวลิาหน้าจอ (Screen Time 

Management) คือ ความสามารถในการบริหารเวลิาในการใช้อุป้กรณ์ยุคดิจิทัลิ รวม

ไป้ถึงการควบคุมเพื�อให้เกิดสมดุลิระหว่างโลิกออนไลิน์ แลิะโลิกภายนอก (5) ทักษะใน

การรับมือกับการคุกคามทางโลิกออนไลิน์ (Cyberbullying Management) คือ ความ

สามารถในการรับรู้ แลิะรับมือการคุกคามข่มขู่บนโลิกออนไลิน์ได้อย่างชาญิฉลิาด (6) 

ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลิ ที�ผูู้้ใช้งานมีการทิ�งไว้บนโลิกออนไลิน์ (Digital Footprints) 

คือ ความสามารถในการเข้าใจธิ์รรมชาติของการใช้ชีวิตในโลิกดิจิทัลิ ว่าจะหลิงเหลืิอร่อง

รอยข้อมูลิทิ�งไว้เสมอ รวมไป้ถึงเข้าใจพลิลัิพธ์ิ์ ที�อาจเกิดขึ�น เพื�อการดูแลิสิ�งเหล่ิานี�อย่าง

มีความรับผิู้ดชอบ (7) ทักษะในการรักษาความป้ลิอดภัยของตนเองในโลิกออนไลิน์ 

(Cybersecurity Management) คือ ความสามารถในการป้้องกันข้อมูลิด้วยการสร้าง

ระบบความป้ลิอดภัยที�เข้มแข็ง แลิะป้้องกันการโจรกรรมข้อมูลิหรือการโจมตีทาง

ออนไลิน์ได้ แลิะ (8) ทักษะในการใช้เทคโนโลิยีอย่างมีจริยธิ์รรม (Digital Empathy) 

คือ ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ แลิะสร้างความสัมพันธ์ิ์ที�ดีกับผูู้้อื�นบนโลิก

ออนไลิน์ 

  (2) ภาครัฐป้รับป้รุงแลิะพัฒนาระบบการรักษาความป้ลิอดภัยทางเทคโนโลิยี

ปั้จจุบันพบว่าเกือบทุกภาคส่วนได้มีการพัฒนาเทคโนโลิยีต่าง ๆ เพื�อนำามาช่วยอำานวย

ความสะดวกในการป้ฏิิบัติงาน สิ�งสำาคัญิที�ผูู้้ใช้เทคโนโลิยคีวรระมดัระวงั คือ การพฒันา

ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที�ในปั้จจุบัน รัฐบาลิยังไม่ได้มีกฎหมาย

ที�ควบคุม การพฒันานวตักรรม หรอืเทคโนโลิยใีห้ดำาเนนิไป้ตามจรยิธิ์รรมที�มีความตอ้ง

ถูกตามกฎหมาย ซึ�งในอนาคตหากมีการใช้ปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์ในชีวิตป้ระจำาวันมากยิ�งขึ�น 

ภาครัฐควรมีแนวทางในการเตรียมรับมือกับเรื�องดังกล่ิาว อีกทั�งรัฐบาลิควรทบทวน   
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การดำาเนินนโยบายที�เกี�ยวกับการให้บริการป้ระชาชนด้วยระบบเทคโนโลิยีสมัยใหม่มากยิ�งขึ�น 

ควบคู่ไป้กับการพัฒนาบุคลิากรโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลิยแีลิะระบบดิจิทัลิต่าง ๆ

เพื�อให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ สามารถที�จะนำาทักษะเหล่ิานี�มาสร้าง

แลิะพัฒนาเทคโนโลิยีแลิะระบบดิจิทัลิใหม่ ๆ ในอนาคต

 (3) ภาครัฐควรป้รับป้รุงแลิะพัฒนาแลิะโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลิยีเพื�อ

เป็้นการเพิ�มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลิยีของป้ระชาชนทุกกลุ่ิม รวมถึงสร้างความเข้าใจ

การรับรู้ในการใช้เทคโนโลิยีอย่างเหมาะสม นอกจากนี�ส่งเสริมการสร้าง Platform 

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที�มีความหลิากหลิาย เช่น จัดทำา Application เพื�อแสดงตำาแหน่งที�

ให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบสาธิ์ารณะ เป็้นต้น

						3.2.3	มิติิด้�นำเศรษฐกิจ	

     (1)	ฟ้ื้�นำฟูื้เศรษฐกิจให้กลับัม�สู่สภั�วะปกติิโดยเร็วโดย

      - การตั�งรับ  Free Trade Area (FTA) ที�จะเข้ามายงัป้ระเทศไทยในอนาคต

จากการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 มีโอกาสที� Supply Chian จะเข้ามายัง

ป้ระเทศไทยส่วนนึง ดังนั�นป้ระเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในการรองรับ Supply Chain 

ในอนาคต เช่น สร้างสิ�งแวดล้ิอมภายในป้ระเทศเป็้นที�น่าดึงดูดในการเข้ามาลิงทุน

    - พัฒนาศักยภาพของป้ระเทศไทยในการเป็้นผูู้้นำาความมั�นคงทางอาหาร 

(Food Security) ด้วยป้ระเทศไทยมีภูมิป้ระเทศที�อุดมสมบูรณ์เป็้นแหล่ิงเพาะป้ลูิกที�สำาคัญิ

แลิะสามารถผู้ลิิตอาหารแลิะส่งออกอาหารได้ในหลิายป้ระเภท อีกทั�งไทยเป็้นผูู้้ส่งออก

สินค้าเกษตรแลิะอาหารรายใหญ่ิอันดับ 12 ของโลิก แลิะมีสินค้าหลิายรายการที�ติด

อันดับ 1 ใน 5 ของโลิก เช่น ข้าว ไก่แป้รรูป้ นำ�าตาลิ อาหารแป้รรูป้ แลิะทูน่ากระป๋้อง 

ไทยควรใช้ข้อดีตรงนี�เป็้นจุดแข็งในการพัฒนาศักยภาพในการเป็้นผูู้้นำาความมั�นคงด้าน

อาหาร โดยพิจารณาการทำาข้อตกลิงกับต่างป้ระเทศ เช่น Food Bubble นอกจากนี�ยงั

ควรส่งเสริมเกษตรกรในเรื�องเทคโนโลิยีชีวภาพ การแป้รรูป้ รวมถึงน้อมนำาพระราชดำารัส

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาป้ระเทศ
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 - พัฒนาศักยภาพของป้ระเทศไทยในการเป็้นผูู้้นำาด้านการท่องเที�ยว จากข้อมูลิ

ข้างต้นที�ระบุถึงศักยภาพทางด้านสาธิ์ารณสุขของป้ระเทศไทย ป้ระเทศไทยควรใช้จุดแข็ง

ข้างต้นบูรณาการร่วมกับการท่องเที�ยว โดยส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงคุณภาพ (Wellness Tourism) 

ซึ�งปั้จจัยที�ทำาให้ป้ระเทศไทยเป็้นตัวเลืิอกที�ดีของนักท่องเที�ยวที�จะเข้ามาท่องเที�ยวเชิง

คุณภาพ มีดังนี� (1) ความสามารถในการใช้จ่าย เนื�องจากป้ระเทศไทยมีอัตราค่าใช้จ่าย

ทางการแพทย์ไม่สูงมากเมื�อเทียบกับขีดความสามารถในการรักษาโรคต่าง ๆ  (2) เป็้นศูนย์กลิาง

ของภูมิภาค เนื�องจากไทยอยู่ในรัศมีการบินที�ใช้ระยะเวลิาในการเดินทางไม่เกิน 6 ชั�วโมง

ซึ�งเป็้นปั้จจัยสำาคัญิอยา่งหนึ�งที�ชาวต่างชาติเลืิอกที�จะเดินทางมารักษาตัวในป้ระเทศไทย

(3) มีแพทย์แลิะบุคลิากรทางการแพทย์ที�ได้รับการฝึ่กอบรมอย่างเชี�ยวชาญิ มีขีดความ

สามารถแลิะมมีาตรฐานสงู เนื�องจากบางสว่นได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาหรือเข้ารับการ

อบรมเพิ�มเติมจากต่างป้ระเทศ (4) มีบริการที�เป็้นเลิิศ (5) มีการรักษาแบบองค์รวม แลิะ

แพทย์ทางเลืิอก (6) บริการการขายแบบเหมารวม เช่น ห้องพักรับรอง หรือบริการการ

ท่องเที�ยวแบบเหมารวมกับการรักษา เป็้นต้น (7) มีการลิดขั�นตอนในการเข้าป้ระเทศ

สำาหรับนักท่องเที�ยวที�เข้ามารับการรักษาในป้ระเทศไทย แลิะ (8) มีสถานที�ท่องเที�ยวที�

ได้รับความนิยมจึงเหมาะกับการท่องเที�ยวต่อเนื�องจากการเข้ามารักษาตัวของชาวต่างชาติ

นอกจากนี�ภาครัฐควรให้การสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ ด้านภาษีเพื�อกระตุ้นอุป้สงค์ทั�ง

จากคนไทยแลิะนักท่องเที�ยวต่างชาติด้วย

 - การยกระดบัฝี่มือแรงงาน เพื�อรองรบัการป้รบัตัวของอตุสาหกรรมในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็้น กระบวนการเพิ�มทักษะ/ป้รับป้รุงทักษะ (Re-Skill, Up-Skill) ในการทำางานใหม่ ๆ

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทักษะดา้นเทคโนโลิยใีห้แก่แรงงานในป้ระเทศโดยเร็วที�สุด (2) พัฒนา

เศรษฐกิจให้ตอบสนองต่อทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต ได้แก่ ดังนี� (1) การพัฒนาที�ยั�งยืน

(Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที�ต่อเนื�อง ครอบคลุิมแลิะยั�งยืน ตลิอดจนในเรื�องการพิจารณาการลิงทุน

ที�จะเกิดขึ�นในอนาคตภายใต้หลัิกการ “ESG” ที�ป้ระกอบด้วย ความรับผิู้ดชอบด้าน
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สิ�งแวดล้ิอม (Environment) เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป้น็ระบบ

เศรษฐกิจที�ให้ความสำาคัญิกับการใช้วัสดุแลิะผู้ลิิตภัณฑ์ูต่าง ๆ  ให้เกิดป้ระสิทธิิ์ภาพสูงสุด

จนครบวงจร (Life cycle) แลิะลิดมลิภาวะที�จะเกิดขึ�นต่อสิ�งแวดล้ิอม (Zero Waste) 

เป็้นต้น ด้านสังคม (Social) เช่น การป้ฏิิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็้นธิ์รรม สวัสดิการพนักงาน

การเคารพสิทธิิ์มนุษชน รวมถึงการผู้ลิิตแลิะการให้บริการอย่างมีความรับผิู้ดชอบต่อ

ชุมชนแลิะสังคม แลิะหลัิกธิ์รรมาภิบาลิ (Governance) คือ การทำาหน้าที�ของกรรมการ

การบริหารจัดการ การกำากับดูแลิภายในที�โป้ร่งใสเป็้นรากฐานสำาคัญิในการสร้างคุณค่า

ของกิจการอยา่งยั�งยนื (2) ความสามารถในการป้รบัตัว (Corporate  Resilience) โดย

เฉพาะภาคธิ์รุกิจที�เกิดการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงเทคโนโลิย(ีDisruptive Technology) ส่งผู้ลิให้

นวัตกรรมหรอืเทคโนโลิยทีี�สร้างตลิาดแลิะมลูิค่าให้กับตัวผู้ลิิตภัณฑ์ูที�ใช้เทคโนโลิยแีบบเดิม

ได้รับผู้ลิกระทบ ดังนั�นภาคธุิ์รกิจต้องป้รับตัวเพื�อให้สามารถดำาเนินธุิ์รกิจต่อไป้ โดยควร

มุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกจิท้องถิ�น (Local Economy) เพื�อให้ป้ระชาชนสามารถพึ�งพาตนเอง

ให้ได้มากที�สุด แลิะควรนำาจุดแข็งแลิะความถนัดมาเป็้นแรงพลัิกดันเพื�อให้ป้ระสบความสำาเร็จ

เช่น การเกษตร แลิะอาหาร ซึ�งป้ระเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็้นครัวของโลิกได้

  (3) รัฐบาลิควรให้ความสำาคัญิกับเศรษฐกิจฐานรากของป้ระเทศ โดยเฉพาะ

ภาคการเกษตร แลิะการใหค้วามสำาคัญิกับกลุ่ิมคนที�อยูร่ะดับล่ิางของป้ระเทศ แลิะการ

พิจารณาเรื�องการค้าเสรี ที�ไม่ทำาลิายเกษตรกรรมภายในป้ระเทศ เนื�องจากในอนาคต

ตัวชี�วัดด้านเศรษฐกิจของผู้ลิิตภัณฑ์ูมวลิรวมในป้ระเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 

ในอนาคตจะไม่ใช่สิ�งสำาคัญิอีกต่อไป้ แต่จะมีการวิเคราะห์ในเรื�องความยากจนแลิะ

การกินดีอยูดี่ของป้ระชาชนมากขึ�น ภายใต้การทำาเกษตรอินทรียห์รือเกษตรป้ลิอดภัย โดย

(1) ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมมากขึ�น เพื�อพัฒนาให้แผู้นงานแลิะ

นโยบายด้านการเกษตรของรฐับาลิมปี้ระสทิธิิ์ภาพทั�งทางดา้นบุคลิากรแลิะงบป้ระมาณ

(2) ในการส่งเสริมภาคการเกษตรแบบการป้ฏิิบัติทางการเกษตรที�ดี (Good Agricultural 

Practices : GAP) พบว่าภาครัฐยังขาดป้ระสิทธิิ์ภาพทางการสื�อสารเพื�อทำาความเข้าใจ
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กับเกษตรกร ส่งผู้ลิให้เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื�องของการทำาเกษตรแบบ GAP 

อยา่งแท้จริง ทั�งนี�ภาคการเกษตรต้องมีการบูรณาการเพื�อส่งเสริมเกษตรแบบ GAP ร่วมกัน

ทั�งภาครฐัแลิะภาคเอกชนอยา่งเป็้นระบบตั�งแต่การผู้ลิิตจนถงึผูู้้บริโภค (3) การจดัการสารเคมี

โดยเฉพาะภาชนะที�บรรจุสารเคมีที�ต้องมีการกำาจัดที�เหมาะสม (4) การพัฒนาสารเคมี

แลิะเทคโนโลิยทีางการเกษตรของไทยที�รวดเร็วจะทำาให้เกษตรกรสามารถใช้ป้ระโยชน์

จากเทคโนโลิยดัีงกล่ิาวด้วยต้นทุนที�ตำ�าแลิะทำาให้ผู้ลิผู้ลิิตมีคุณภาพสูง แลิะ (5) การสรา้ง

ความตระหนกัรู้ให้กับเกษตรกรในการใช้สารเคมทีี�ถูกต้องในป้รมิาณที�เหมาะสม แลิะมี

ส่วนร่วมในการรับผิู้ดชอบต่อสังคมแลิะสิ�งแวดล้ิอม อันได้แก่ ดิน นำ�า อากาศ เพื�อความ

ป้ลิอดภัยของผูู้้บริโภค

						3.2.4	มิติิด้�นำสิ�งแวดล้อม	

     สำาหรับมิติด้านสิ�งแวดล้ิอมนี�ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็้น 2 ส่วน ได้แก่

มิติด้านสิ�งแวดล้ิอม แลิะมิติด้านทรัพยากรธิ์รรมชาติ ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี�

 (1)	ด้�นำสิ�งแวดล้อม

 - ควรมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็้นระบบ โดย (1) ควรมีการคัดแยกขยะ

ชุมชน ขยะติดเชื�อ ขยะรีไซเคิลิอย่างถูกหลัิกวิชาการ รวมถึงพิจารณาการนำากลัิบมาใช้

อีกครั�ง (Reuse) แบบป้ลิอดภยั (หน้ากากอนามยัชนิดผู้้า ชนิด N95/R95) (2) ควรสรา้ง

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะหน้ากากอนามัย เช่น การแนะนำาขั�นตอนให้ทิ�งลิง

ถังขยะที�จัดไว้อยา่งเครง่ครัด การจดัให้มีถังขยะสำาหรบัทิ�งหน้ากากอนามยัที�ใช้แล้ิวโดย

เฉพาะ การติดสัญิลัิกษณ์ รูป้ภาพ หรือข้อความที�สื�อถึงหน้ากากอนามัยที�ใช้แล้ิวอีกทั�ง

ในชุมชนต้องจัดให้มีถังขยะสำาหรับทิ�งหน้ากากอนามัยที�ใช้แล้ิวให้เพียงพอ แลิะการ

รวบรวมใส่ถุงขยะที�ปิ้ดสนิทส่งต่อหน่วยงานรับผิู้ดชอบนำาไป้กำาจัดอย่างถูกต้อง (3) 

รัฐบาลิควรพิจารณาป้ระเด็นที�ตัวเลิขการเติบโตของขยะนำาเข้ามาในป้ระเทศไทยเป็้น

จำานวนมาก ตั�งแต่ก่อนสถานการณ ์COVID-19 แลิะคาดวา่หลัิงสถานการณ ์COVID-19 

น่าจะมีขยะติดเชื�อแลิะขยะนำาเข้ามาในป้ระเทศไทยเพิ�มขึ�น (4) ควรรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
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หันมาใช้พลิาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ�งเป็้นพลิาสติกที�ผู้ลิิตจากวัตถุดิบทางการ

เกษตรหรือจากธิ์รรมชาติ (Biobase) สามารถป้ลูิกหมุนเวียนแลิะทดแทนกันได้โดยใช้

ระยะเวลิาอันสั�น (Renewable resource) เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำาป้ะหลัิง โดยมี

คุณสมบัติสามารถย่อยสลิายได้ภายในระยะเวลิาไม่เกิน 180 วัน (5) จากการที�ไทยมี

แผู้นแมบ่ทการบรหิารจัดการขยะมลูิฝ่อยของป้ระเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื�อขับเคลืิ�อน

แลิะแกไ้ขปั้ญิหาขยะมูลิฝ่อยชุมชนนำาไป้สู่การเป็้นสังคมป้ลิอดขยะ (Zero Waste Society) 

ควรส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั�งแต่ต้นทาง กลิางทาง แลิะป้ลิายทาง ตามหลัิก “3Rs” 

ป้ระกอบด้วย คิดก่อนใช้ (Reduce) เพื�อลิดระดับการใช้ในปั้จจุบัน การใช้ซำ�า (Reuse) 

โดยการนำาสิ�งที�ใช้แล้ิวมาใช้ให้เกิดป้ระโยชน์ที�คุ้มค่า แลิะ นำากลัิบมาใช้ใหม่ (Recycle) 

คัดแยกขยะแต่ลิะป้ระเภทเพื�อนำากลัิบมาหมุนเวียนใหม่ แลิะ (6) ส่งเสริมภาคการผู้ลิิต

ป้รับป้รุงการพัฒนาผู้ลิิตภัณฑ์ูเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design : 

Eco-Design or Green Design) ที�เป็้นมิตรกับสิ�งแวดล้ิอม โดยใช้กระบวนการที�รวม

แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์แลิะสิ�งแวดล้ิอมเข้าไป้ในขั�นตอนการออกแบบ แลิะการป้ระเมิน

ผู้ลิกระทบทางสิ�งแวดล้ิอมตลิอดวัฏิจักรชีวิตของผู้ลิิตภัณฑ์ู (Life Cycle Assessment : LCA) 

แลิะส่งเสริมให้มีโครงการจัดซื�อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement หรือ Green Purchasing) 

ขึ�นมาอยา่งเป็้นรูป้ธิ์รรม ซึ�งในภูมิภาคอาเซียนบางป้ระเทศได้เริ�มดำาเนินโครงการดังกล่ิาว

แล้ิวบางป้ระเทศ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลิเซีย ฟิิลิิป้ปิ้นส์ แลิะลิาว (6) การส่งเสริมการแป้รรูป้ขยะ

ให้เป็้นเชื�อเพลิิงทดแทนเพื�อใช้แทนพลัิงงานจากถ่านหินลิิกไนต์ เนื�องจากเชื�อเพลิิงจาก

ขยะเป็้นพลัิงงานสะอาดมีค่าซัลิเฟิอร์ได-ออกไซด์ตำ�า รวมถึงสื�อสารกับป้ระชาชนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในเรื�องการแป้รรูป้ขยะให้เป็้นเชื�อเพลิิง 

 - ควรลิดการใช้พลิาสติกแบบครั�งเดียวทิ�ง โดยณรงค์ให้ร้านอาหารใช้บรรจุภัณฑ์ู

ที�เป็้นมิตรกับสิ�งแวดล้ิอม อีกทั�งรณรงค์ให้ผูู้บ้ริโภคไม่รบัช้อนส้อมพลิาสติกแลิะส่งเสริม

วิธีิ์การนำาภาชนะใส่อาหารแบบไม่เหลืิอขยะ สำาหรับการซื�อสินค้าอาหาร ป้ระชาชนควร

ตรวจสอบวันหมดอายุแลิะซื�อไว้ในป้ริมาณที�พอเหมาะสำาหรับการบริโภค เพื�อหลีิกเลีิ�ยง
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การเกิดขยะอาหาร (Food waste) ตัวอย่างกิจกรรมการลิดการใช้พลิาสติกแบบครั�ง

เดียวทิ�ง เช่น เครอืข่ายความยั�งยนืแห่งป้ระเทศไทย (Thailand Responsible Business 

Network: TRBN) ได้ริเริ�มโครงการ “ส่งพลิาสติกกลัิบบ้าน ลิดขยะต้นทาง ผูู้้บริโภคทุก

ครัวเรือนทำาได้ทันที” ร่วมกับภาครัฐแลิะภาคป้ระชาชน โดยมีโมเดลินำาร่องบนถนน

สุขุมวิท เพื�อบริการจุดรับขยะพลิาสติกแห้งแลิะสะอาด ไป้เข้าสู่ขั�นตอนการรีไซเคิลิ 

(recycle) แลิะอัพไซเคิลิ (upcycle) แลิะนำากลิับมาหมุนเวียนใช้ป้ระโยชน์ได้อีกครั�ง

อย่างคุ้มค่า

 - การทำาให้ป้ริมาณก๊าซเรือนกระจกลิดลิงได้ในระยะยาว โดยควรทำาเป็้น 3 ระยะ

ได้แก่ ระยะที� 1 การเผู้าจากกระบวนการผู้ลิิตโดยตรง (Direct) ระยะที� 2 ใช้ไฟิฟ้ิา ความร้อน

หรือไอนำ�าเข้ามาใช้ (Indirect) ระยะที� 3 นี�จะเป็้นการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงแบบป้กติใหม่ คือ 

รณรงคใ์ห้พนักงานลิดการเดนิทางไม่ว่าจะเป็้นการเดินทางไป้ป้ระชมุทั�งในป้ระเทศแลิะ

ต่างป้ระเทศ การเดินทางไป้ - กลัิบของพนักงาน โดยบริษัท พีทีที โกลิบอลิ เคมิคอลิ จำากัด

(มหาชน) ยังคงจะดำาเนินนโยบายให้พนักงานทำางานจากที�บ้าน (Work From Home) 

เพื�อเป็้นการลิดก๊าซเรือนกระจกแลิะเป็้นการลิดการใช้วัสดุสิ�นเป้ลืิอง เช่น อุป้กรณ์

สำานักงาน เป็้นต้น อีกทั�งยังควรผู้ลัิกดันโครงการต่าง ๆ ที�ช่วยแก้ปั้ญิหาโลิกร้อน เช่น 

การส่งเสริมการจัดการพื�นที�สีเขียวในชุมชนเมือง การส่งเสริมการพัฒนาพลัิงงานที�สะอาด

แลิะการสนับสนุนฉลิากคาร์บอน (Carbon Label) หรือที�ติดแป้ะอยู่บนบรรจุภัณฑ์ู 

เป็้นต้น

 - ควรมุ่งพัฒนาผู้ลิิตภัณฑ์ูที�เป็้นมิตรต่อสิ�งแวดลิ้อม (Responsible Caring) 

โดยมุ่งพัฒนาแลิะคิดค้นผู้ลิิตภัณฑ์ูในกลุ่ิม Green แลิะธุิ์รกิจ Bio เพื�อต่อยอดความยั�งยืน

ภายใต้แนวคิดการผู้ลิิตที�ลิดการป้ลิอ่ยก๊าซเรือนกระจก มุ่งผู้ลิิตสินค้าที�เป็้นมิตรต่อสิ�งแวดล้ิอม

แลิะเป้็นสินค้าที�สลิายตัวได้ทางชีวภาพ เช่น บรรจุภัณฑ์ูไบโอพลิาสติก (Bioplastic)    

ที�เป็้นภาชนะรักษ์โลิกที�ป้ลิอดภัย แลิะสลิายตัวได้ทางชีวภาพ เป็้นมิตรต่อสิ�งแวดล้ิอม 

รวมถึงการลิดจำานวนป้ริมาณขยะ ซึ�งเป็้นการให้ความสำาคัญิกับการจัดการของเสียจาก
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การผู้ลิิตแลิะบรโิภค ด้วยการนำาวัตถุดิบที�ผู่้านการผู้ลิิตแลิะบรโิภคแลิว้เข้าสู่กระบวนการ

ผู้ลิิตใหม่ (re-material) หรือนำามาใช้ซำ�า (reuse) โดยการผู้ลิิต (Make) การใช้ (Use) 

การใช้ใหม่ (Reuse) การทำาใหม ่(Remake) การรไีซเคลิิ (Recycle) เพื�อนำากลิบัมาทำาใหม่

(Make) ให้เกิดป้ระโยชน์สูงสุด ร่วมกับการหาทรัพยากรทดแทนเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็้น

แนวคิดของการนำาพลิาสติกที�ทำาจากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น อ้อย นำ�าตาลิ มาแป้รรูป้

สร้างผู้ลิิตภัณฑ์ูใช้ภายในป้ระเทศแลิะส่งออก หากป้ระเทศไทยสามารถป้รับการใช้

ทรัพยากรให้ใช้ป้ระโยชน์ได้สูงสุดจะเกิดป้ระโยชน์ทั�งต่อสังคม เอกชน แลิะสิ�งแวดล้ิอม

ในอนาคต 

 (2)	ด้�นำที่รัพย�กรธีรรมชื้�ติิ

 - ควรมีการบริหารจัดการนำ�าอย่างเป็้นระบบ โดยควรเน้นการบริหารจัดการ

อุป้ทาน (Demand) แทนการหาอุป้สงค์ (Supply) ใหม่ ผู่้านแนวคิดแลิะแนวทางใน

การป้ฏิิบัติเพื�อการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่อย่างคุ้มค่า 3Rs (ป้ระกอบด้วย Reduce คือลิด

การใช้หรือคิดก่อนใช้ Reuse คือนำากลัิบมาใช้ซำ�า แลิะ Recycle คือนำากลัิบมาใช้ใหม่

โดยเข้าสู่กระบวนการผู้ลิิตของแต่ลิะป้ระเภท) กล่ิาวคือ พิจารณาการนำานำ�ากลัิบมาใช้

ใหม่แทนการจัดหาแหล่ิงนำ�าใหม่ ทั�งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคครัวเรือน 

การท่องเที�ยว การโรงแรม โดยมีการบริหารจัดการคุณภาพนำ�าให้สะอาดตามมาตรฐาน

ทั�งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 แลิะหลัิงสถานการณ์ COVID-19 คลีิ�คลิาย สำาหรับ

ในอนาคตป้ระเทศไทยควรพจิารณาการใช้แนวทางในการป้ฏิิบัติเพื�อการใช้ทรัพยากรที�

มีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า 6 Rs (เพิ�มจาก 3Rs อีก 3 ตัว ได้แก่ Rethink คือการคิดใหม่ Redesign 

คือการออกแบบใหม่ตั�งแต่แรกร่วมกัน Regulation คือการมีกฎระเบียบในการกระจายนำ�า

ที�ครอบคลุิม) เพื�อช่วยให้การบริหารจัดการนำ�าเป็้นเชิงระบบมากกวา่ที�เป็้นอยูใ่นปั้จจุบัน

นอกจากนี�ยังควรแก้ไขปั้ญิหานำ�าเสียอย่างจริงจัง เนื�องจากป้ระเด็นเรื�องนำ�าเสียเป็้น

ป้ระเด็นที�น่ากังวลิที�สุดที�จะกระทบต่อทรัพยากรธิ์รรมชาติแลิะสิ�งแวดล้ิอม โดยใน

ปั้จจุบันมีนำ�าเสียเข้าสู่ระบบบำาบัดนำาเสียเพียงร้อยลิะ 20 ซึ�งปั้ญิหานำ�าเสียเป็้นปั้ญิหาที�
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จะต้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปั้ญิหา ไม่ใช่เพียงปั้ญิหาการป้ล่ิอยนำ�าเสียจากภาค

อุตสาหกรรม แต่ยังรวมถึงการป้ล่ิอยนำ�าเสียจากครัวเรือนอีกด้วย

 - จัดทำาแผู้นบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลิในช่วงหลัิงสถานการณ์โควิด  

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ข้างต้น ที�พบว่ามีสัตว์ทะเลิเข้ามาในพื�นที�

ต่าง ๆ จนกลิายเป็้นกระแสทำาให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่าของทะเลิ แลิะอยากให้

เกิดการใช้ป้ระโยชน์อย่างยั�งยืนอย่างจริงจัง จึงเป็้นที�มาของการจัดทำา “แผู้นบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลิในช่วงหลัิงสถานการณ์โควิด” โดยกรมทรัพยากรทางทะเลิ

แลิะชายฝั่�ง โดยแผู้นบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลิในช่วงหลัิงสถานการณ์โควิด 

ป้ระกอบด้วย มาตรการควบคุม ได้แก่ การคุมเรือ การคุมเวลิา การคุมกิจกรรม เพื�อเฝ้่า

ระวังแนวป้ะการัง มาตรการดูแลิ ได้แก่ ทุ่นจอดเรือ/บอกเขต รักษา/อนุบาลิ/ฟ้ิ�นฟูิ 

สำารวจ/ป้ระเมิน เพื�ออนุบาลิฟ้ิ�นฟูิสัตว์ทะเลิ โดยใช้ดัชนีชี�วัดการป้ระเมินดัชนีคุณภาพ

มหาสมุทร (Ocean Health Index: OHI) เป็้นมาตรฐาน มาตรการส่งเสริม ได้แก่ การ

ส่งเสริมเครือข่าย ส่งเสริมผูู้้ป้ระกอบการรายย่อย ส่งเสริมการท่องเที�ยวชุมชน ส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน แลิะ มาตรการสนับสนุน ได้แก่ สนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุนนวัตกรรม

สนับสนุนแนวร่วม แลิะสนับสนุนความรับผิู้ดชอบต่อสังคมแลิะสิ�งแวดล้ิอม (Corporate 

Social Responsibility: CSR)

 - จัดการแหล่ิงท่องเที�ยว New Normal อันป้ระกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ  ได้แก่

 มาตรการลิงทะเบียนแบบออนไลิน์ มาตรการเข้มงวดในการคัดกรองผูู้้ใช้บริการ มาตรการ

ระยะห่างทางกายภาพ มาตรการติดตามข้อมูลิผูู้้ที�เข้ามาในพื�นที� มาตรการใส่ใจในความ

สะอาดแลิะสุขอนามัย มาตรการลิดการสัมผัู้สธิ์นบัตร เหรียญิ โดยใช้ระบบเงินออนไลิน์

แลิะเพิ�มระบบการสื�อสารออนไลิน์ มาตรการการใช้แอป้พลิิเคชั�น หรือใช้มาตรการควบคุม

ด้วยการบันทึกข้อมูลิ เป็้นต้น โดยพิจารณานำาแนวคิด Carrying Capacity มาใช้ในการ

บริหารจัดการด้านการท่องเที�ยว ที�คำานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที�ยว

ในพื�นที�อุทยาน โดยให้ความสำาคัญิกับ ด้านกายภาพ: คำานึงถึงจำานวนนักท่องเที�ยวสูงสุด
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ที�ขนาดเนื�อที�ของแหล่ิงนั�นที�สามารถรองรับได้  ด้านสิ�งอำานวยความสะดวก : คำานึงถึง

จำานวนนักท่องเที�ยวสูงสุดที�สิ�งอำานวยความสะดวกในแหล่ิงนันทนาการสามารถรองรับได้

ในช่วงเวลิาหนึ�ง ๆ ด้านจิตวิทยา : คำานึงถึงจำานวนนักท่องเที�ยวสูงสุดในแหล่ิงท่องเที�ยว

ในชว่งเวลิาหนึ�ง ที�ทำาใหนั้กท่องเที�ยวได้รับป้ระสบการณที์�มีคุณภาพแลิะไดรั้บความพงึพอใจ

แลิะด้านนิเวศวิทยาแลิะสิ�งแวดล้ิอม: คำานึงถึงจำานวนนกัท่องเที�ยวสูงสุดที�ไม่ทำาให้ระบบนิเวศ

หรือสิ�งแวดล้ิอมเสื�อมโทรมจนยากแกก่ารฟ้ิ�นฟูินอกจากนี�ยงัควรพิจารณาใหอุ้ทยานแห่งชาติ

ทั�วป้ระเทศปิ้ดอย่างน้อย 2 เดือนต่อปี้เพื�อการฟ้ิ�นตัว หรือที�เรียกว่า “ใช้หลัิกธิ์รรมชาติ

ฟ้ิ�นฟูิธิ์รรมชาติ” ซึ�งการใช้หลัิกการนี�สามารถลิดงบป้ระมาณในการฟ้ิ�นฟูิของภาครัฐได้

ป้ระมาณ 1,500 ล้ิานบาท โดยสถานที�ที�มีมาตรการเปิ้ด-ปิ้ดเกาะบางช่วงเวลิาแล้ิวได้ผู้ลิดี

เช่น อ่าวมาหยา เกาะตาชัย เกาะสิมิลัิน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็้นต้น

 - มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยการพึ�งตนเองแลิะลิดการนำาเข้านวัตกรรมจากต่าง

ป้ระเทศ สำาหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื�อใช้ในงานด้านทรัพยากรทางทะเลิ ในป้ัจจุบัน

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องยังต้องพึ�งพาการนำาเข้าอุป้กรณ์แลิะเทคโนโลิยต่ีาง ๆ  จากต่างป้ระเทศ

แต่ในขณะเดียวกันก็มุ่งที�จะพัฒนาด้วยการพึ�งพาตนเองมากขึ�น โดยทางกองทัพเรือ 

(ศูนย์อำานวยการรักษาพลิป้ระโยชน์แห่งชาติทางทะเลิ ภาค 3 หรือ ศรชลิ.ภาค 3) 

ได้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (โดรน UAV ORBITER 38) ขึ�นมาใช้เอง ซึ�งสามารถลิด

การนำาเข้าแลิะลิดงบป้ระมาณของหน่วยงานได้มากขึ�น

     3.2.5	มิติิด้�นำก�รเม้อง	

   สำาหรับมิติด้านการเมืองนี� ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็้น 2 ส่วน ได้แก่ มิติด้าน

การเมืองภายในป้ระเทศ แลิะมิติด้านการเมืองระหว่างป้ระเทศ ดังรายลิะเอียดต่อไป้นี� 

 (1)	ด้�นำก�รเม้องระหว่�งประเที่ศ

 - การวางจุดยืนของป้ระเทศไทยภายใต้ระเบียบโลิกใหม่ โดยป้ระเทศไทยควร

แสวงหาความร่วมมือกับอาเซียนในการเป็้นผูู้้นำาความมั�นคงในด้านต่าง ๆ  เช่น ผูู้้นำาความ

มั�นคงทางอาหาร ผูู้้นำาความมั�นคงทางสุขภาพแลิะการแพทย์ การจับคู่การท่องเที�ยว 
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รวมถึงการสร้างเสถียรภาพภายในภูมิภาคอาเซียน หรืออาจกล่ิาวได้ว่าเป็้นการร่วมกัน

ออกแบบอาเซียนใหม่เพื�อให้อยูใ่นโลิกหลัิง COVID-19 ได้ต่อไป้ 

 - รักษาความสัมพันธ์ิ์กับทั�งสองมหาอำานาจคือสหรัฐฯ แลิะจีน โดยป้ระเทศไทย

ควรรักษาความสมัพันธ์ิ์กับทั�งสหรัฐแลิะจีนให้ราบรื�น นอกจากนี�ยงัควรทำาความเข้าเรื�อง

การเมืองโลิกแลิะมิติเชิงวัฒนธิ์รรมจีนแลิะสหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ความขัดแย้งระหว่าง

อุดมการณ์หรือความแตกต่างทางระบบเศรษฐกิจเท่านั�น 

 (2)	ด้�นำก�รเม้องภั�ยในำประเที่ศ

 - รัฐบาลิแลิะพรรครว่มรัฐบาลิควรร่วมมือร่วมใจในการแกไ้ขปั้ญิหาของป้ระเทศ

โดยมุ่งเน้นไป้ที�ผู้ลิป้ระโยชน์ ของป้ระเทศชาติแลิะป้ระชาชนเป็้นหลัิก แลิะมีผู้ลิลัิพธ์ิ์

ออกมาให้ป้ระชาชนเห็นเป็้นรูป้ธิ์รรม โดยใช้เงินงบป้ระมาณในการแก้ไขปั้ญิหาโรคติด

เชื�อไวรัส COVID-19 ต้องเข้าถึงป้ระชาชนทุกกลุ่ิม แลิะควรเปิ้ดโอกาสให้ป้ระชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบป้ระมาณของรัฐบาลิ

  - สร้างช่องทางการรับรู้ให้ป้ระชาชนเข้าถึงข้อมูลิต่าง ๆ  ในทุกเรื�อง เพื�อเป็้นการ

เผู้ยแพร่ข้อมูลิข่าวสารไป้ยังป้ระชาชนทุกกลุ่ิม อีกทั�งควรมีช่องทางที�สามารถให้คำาตอบ

ในข้อสงสัยของป้ระชาชนได้อย่างรวดเร็ว แลิะเชื�อถือได้ 

     3.2.6	มิติิด้�นำก�รที่ห�ร	

   (1)	 ก�รสนัำบัสนุำนำม�ติรก�รก�รป้องกันำก�รแพร่ระบั�ดของเช้ื้�อไวรัส	

COVID-19	ของรัฐบั�ล

 - กระทรวงกลิาโหม มุ่งเน้นการรับมือการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 

โดยการลิดความเสี�ยงส่วนบุคคลิด้วยการใสห่น้ากากอนามยัแลิะลิา้งมือบ่อยยิ�งขึ�น ขณะ

เดียวกันควรใช้โอกาสนี�ในการพัฒนาด้านเครื�องมือทางการแพทย์ รวมถึงด้าน

อุตสาหกรรมการป้้องกันป้ระเทศ เพื�อให้กองทัพสามารถพึ�งตนเองได้อย่างมี

ป้ระสทิธิิ์ภาพมากยิ�งขึ�น ซึ�งการพึ�งตนเองนั�นได้ก็ถือเป็้นโอกาสในการพฒันาป้ระเทศอกี

ด้วย 
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 - กองทัพบก คำานึงถึงภารกิจของกองทัพที�ต้องมีการเป้ลีิ�ยนแป้ลิงในอนาคต

เพื�อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามใหม่อยา่งเป็้นรูป้ธิ์รรม ไม่ว่าจะเป็้นการเตรียม

สิ�งอุป้กรณ์ให้หน่วยมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตการ

พัฒนาโรงพยาบาลิใหมี้ความพรอ้มมากยิ�งขึ�น การผู้ลิิตบคุลิากรในสาขาระบาดวทิยาให้

มีจำานวนมากขึ�น แลิะการทำางานให้ตรงสายงานทางการแพทย์มากขึ�น 

 - กองทัพเรือ ควรพัฒนาเรื�องการติดต่อสื�อสารระหว่างหน่วยงานให้มี

ป้ระสิทธิิ์ภาพมากยิ�งขึ�น รวมถึงการบูรณาการกระบวนทำางานร่วมกันในการป้ฏิิบัติงาน

ของหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(ศบค.) แลิะป้ระเด็นสำาคัญิในอนาคตคือต้องเตรียมการในเรื�องระบบความป้ลิอดภัยทาง

ชีวภาพ (Biosecurity) ให้มากยิ�งขึ�น โดยมีกลิไกการเฝ้่าระวังเรื�องการรักษาความ

ป้ลิอดภัยชายแดน (Border Security) ทั�งมิติทางบก เรือ แลิะอากาศ ซึ�งเป็้นสิ�งสำาคัญิ

ในช่วยป้้องกันการระบาดของโรค 

 - กองทัพอากาศ ควรมีการทบทวนแลิะทดสอบความพร้อมของกองทัพ เช่น 

ด้านกำาลัิงพลิ ด้านอุป้กรณ์ รวมถึงแผู้นรับมือที�มีอยู ่ซึ�งสามารถนำาไป้ป้รับป้รุงแลิะพัฒนา

ต่อไป้

	 (2)	 ก�รที่บัที่วนำบัที่บั�ที่และภั�รกิจของแต่ิละเหล่�ทัี่พให้สอดคำล้องกับั

สภั�วะแวดล้อมคำว�มมั�นำคำงท่ี่�เปล่�ยนำไป

 - กระทรวงกลิาโหม ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนบทบาทแลิะภารกิจ เพื�อ

ให้สอดคลิอ้งกับสภาวะแวดลิอ้มความมั�นคงที�เป้ลีิ�ยนไป้ ดังนี� (1) ต้องติดตามสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างใกลิ้ชิด (2) มาตรการคัดกรอง การทำาการ

ค้นหาผูู้้ป้�วยเชิงรุก (Active Case Finding) (3) มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไป้

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดทั�วโลิกจะยุติลิง แลิะการสร้าง New Normal 

(4) การชะลิอการเดินทางเข้าป้ระเทศ แลิะการควบคุมโรค COVID-19 ภายหลัิงการยก

เลิิกพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ�งต้องดำาเนินต่อไป้อย่างเข้มงวด 
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(5) ความเพียงพอของห้องพัก ภายหลัิงการเปิ้ดป้ระเทศ (6) การป้ระสานความร่วมมือ

จากภาคเอกชน ไม่ใช่เพียงเฉพาะจากรัฐเท่านั�น แต่เป็้นเรื�องของทุกภาคส่วน (7) การ

สนับสนุนงานวิจัยแลิะพัฒนายาแลิะวัคซีน รวมถึงความร่วมมือระหว่างป้ระเทศ (8) การ

ถอดบทเรียนจากการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ในครั�งนี� สำาหรับการเตรียมการ

รับมือการระบาดของโรค COVID-19 หากเกิดการระบาดระลิอกที� 2 กระทรวงกลิาโหม

ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเตรียมบุคคลิ เพิ�มศักยภาพ

ทีมแพทย ์กองหนนุเหล่ิาแพทย ์แลิะพยาบาลิ (2) การเตรยีมสถานที� เช่น โรงพยาบาลิสนาม

ห้องแยกการตดิเชื�อทางอากาศความดนัลิบ (Airborne Infection Isolation Room: AIIR) 

แลิะตู้ความดันลิบ (Modified Negative Pressure Cabinet) (3) การฝึ่กเตรียมความ

พร้อม/การป้ระสานความร่วมมือ เช่น การป้ระชุมรัฐมนตรีกลิาโหมอาเซียน (ASEAN 

Defence Ministers’ Meeting: ADMM) การฝึ่กซ้อมแผู้นบนโต๊ะ (COVID–19 TTX) 

/ การป้ฏิิบัติการทหารพลิเรือน (Civil-Military Operations) / โรงพยาบาลิเอกชนพันธิ์มิตร

(4) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยแลิะพัฒนายาแลิะวัคซีน แลิะการตรวจห้องป้ฏิิบัติการ 

 - กองทัพบก สำาหรับข้อคิดเห็นแลิะเสนอแนะของกองทัพบก ซึ�งเป็้นหน่วยที�มีกำาลัิง

พลิมากที�สุดแลิะกระจายตัวอยู่ทั�วป้ระเทศทั�ง 4 กองทัพภาค มีแนวคิดในการสร้างคนแลิะสร้าง

หน่วยงานให้เกิดความพร้อมในการทำางาน เพื�อเตรียมการรองรับการป้รับวิถีชีวิตแบบใหม่ของ

หน่วยสู่การเป็้น Army New Normal โดยผู่้านหลัิก 3 ป้ระการ ได้แก่ ป้ระการที� 1 New Believe 

(ความเชื�อใหม่) คือ กำาลัิงทุกนาย ผูู้้บังคับบัญิชาทุกระดับ จะต้องมีทัศนคติแลิะชุดความคิด

ความเชื�อใหม่ที�ชัดเจน ไม่ฝ้่น ไม่ต่อต้าน ในการสร้างความเชื�อมั�นในการป้รับเป้ลีิ�ยนให้กองทัพบก

ไป้สู่การเป็้น Army New Normal ได้อย่างเป็้นรูป้ธิ์รรมไป้ด้วยกันทั�งกองทัพ ป้ระการที� 2 

New Behavior (พฤติกรรมใหม่) คือ กำาลัิงพลิทุกนายของกองทัพบก จะต้องมีการป้รับเป้ลีิ�ยน

วิธีิ์การป้ฏิิบัติ แลิะ/หรือพฤติกรรมของตนเองขึ�นใหม่ป้ระการที� 3 New Model (รูป้แบบใหม่) 

คือ หัวหน้าหน่วยขึ�นตรง กองทัพบก จะต้องมีการสร้างรูป้แบบแลิะ/หรือมีการป้รับแก้ไขการ

ป้ฏิิบัติต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมให้เป็้น “รูป้แบบใหม่” 
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 - กองทัพเรือ การวางแผู้นสำาหรับการเตรียมการเพื�อรองรับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ของกองทัพเรือในอนาคต คือ ภารกิจเตรียมการสนับสนุนการป้ฏิิบัติ

ต่าง ๆ ตามมาตรการที�รัฐบาลิสั�งการ เช่น การจัดตั�งโรงพยาบาลิเฉพาะโรค โรงพยาบาลิสนาม

เพื�อรองรับผูู้้ป้�วยที�เข้าเกณฑ์ูสอบสวนโรคแลิะผูู้้ป้�วยที�ตรวจพบว่าติดเชื�อไวรัส COVID-19 

สำาหรับข้อเสนอแนะในการทบทวนบทบาทแลิะภารกิจของกองทัพเรือ เพื�อให้สอดคลิ้องกับ

สภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงที�เป้ลีิ�ยนไป้ ได้แก่ (1) การนำาแนวคิดความป้กติใหม่ (New Normal) 

มาป้รับใช้ภายในองค์กรเพื�อนำาไป้สู่มาตรการป้้องกัน แลิะควบคุมโรคอย่างเป็้นรูป้ธิ์รรม สร้าง

การรับรู้แลิะให้ความรู้ เกี�ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลิต่อป้ระชาชน เช่น การเว้นระยะ

ห่างระหว่างบุคคลิ การกำาหนดช่องทางการเดินไม่เดินสวนกัน การกำาหนดจุดยนืรอคิว แลิะการ

แบ่งพื�นที�นั�ง การแบ่งเวลิาพักรับป้ระทานอาหาร หรือการมีระบบระบายอากาศ (Ventilation System) 

เป็้นต้น (2) การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านการควบคุมโรค แลิะชีวเคมีไป้สู่หน่วยป้ฏิิบัติ

อยา่งเป็้นรูป้ธิ์รรม รวมถึงป้รับป้รุงระบบการศึกษาหลัิกสูตรต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อง เพื�อกระจายองค์

ความรู้ไป้สู่หน่วยป้ฏิิบัติให้มากยิ�งขึ�น รวมถึงการเตรียมการวิจัยแลิะพัฒนา ในส่วนงานที�

เกี�ยวข้องกับการควบคมุโรคแลิะนวิเคลีิยร์ชีวเคมีเพื�อเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามที�อาจจะเกดิขึ�น

ต่อไป้ (3) การเพิ�มขีดความสามารถด้านนิวเคลีิยร์ชีวเคมีให้กับหน่วยกำาลัิงรบทางเรือเพื�อให้มี

ความสามารถในการช่วยเหลืิอป้ระชาชน หากเกิดการแพร่ระบาดต่อไป้ (4) การบูรณาการด้าน

ความมั�นคงทางทะเลิ (Maritime Security) กับป้ระเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นในภูมิภาค เพื�อให้

เกิดการป้ฏิิบัติร่วมกันในการกำาหนดมาตรการเฝ้่าระวัง ป้้องกัน แลิะควบคุมโรคจากการเดิน

ทางของบุคคลิแลิะสินค้า ฯลิฯ จากพื�นที�สุ่มเสี�ยงทางทะเลิ

 - กองทัพอากาศ ข้อเสนอแนะในการทบทวนบทบาทแลิะภารกิจ เพื�อให้สอดคล้ิอง

กับสภาวะแวดล้ิอมความมั�นคงที�เป้ลีิ�ยนไป้ กองทัพอากาศมุ่งสร้างการรับรู้แลิะป้รับตัวในอนาคต

โดยตระหนักถึงความสำาคัญิใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติกำาลัิงพลิ ต้องพัฒนาองค์ความรู้ ทำาให้กำาลัิงพลิ

มีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามรูป้แบบใหม่ (2) มิติเทคโนโลิยี นำาภูมิปั้ญิญิามาดัดแป้ลิง เน้น

การวิจัยแลิะพัฒน (3) มิติการบริหารจัดการ มีมาตรการรองรับการผู่้อนป้รนมาตรการ ให้กำาลัิงพลิ
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แลิะป้ระชาชนมคีวามป้ลิอดภยั โดยการใสห่น้ากากอนามยัแลิะล้ิางมือ มีการคิดแผู้นเผู้ชิญิเหตุ

มีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร น้อมนำาแนวทางหลัิกป้รัชญิาของเศรษฐกิจพอเพียง แลิะการ

ทำางานกับหน่วยงานอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้องมาป้รับใช้ (3) ป้ระเด็นสุขภาพได้ถูกหยิบยกขึ�นสู่การเป็้น

วาระด้านความมั�นคงหรือภัยคุกคาม โดยคณะป้ระเมินด้านการข่าวแห่งชาติของสหรัฐฯ

(TH US National Intelligence Estimate) ได้นำาเอาป้ระเด็นโรคติดต่อมาเป็้นปั้ญิหา

ภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ แลิะในปี้เดียวกันสำานักข่าวกรองกลิางของสหรัฐฯ (CIA) ระบุว่าโรคระบาด

เป็้นความเสี�ยงด้านความมั�นคงป้ระการหนึ�งที�สหรัฐฯ ต้องเผู้ชิญิแลิะป้ระเมินอีกด้วยว่า

ความเสี�ยงในป้ระเด็นนี�มีมากขึ�นในยุคโลิกาภิวัตน์ ที�มีการเคลืิ�อนย้ายของป้ระชากรแลิะสินค้า

ข้ามพรมแดนมากขึ�น  ซึ�งความเสี�ยงเช่นนี�สามารถเกิดขึ�นได้กับทุกป้ระเทศ นอกจากนี�

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้เกิดความสนใจต่อป้ระเด็นการแพร่กระจายของเชื�อโรค

ในกรอบของปั้ญิหาความมั�นคง เนื�องจากป้ระเด็นนี�ไม่เพียงกระทบต่อความมั�นคงแห่งชาติแลิะ

มีผู้ลิต่อเสถียรภาพระหวา่งป้ระเทศเทา่นั�น แต่ยงัเชื�อมโยงถึง “ความมั�นคงของมนษุย์” อีกด้วย

ซึ�งการมีสุขภาพที�ดีของป้ระชากรเป็้นปั้จจัยโดยตรงที�ก่อให้เกิดความมั�นคงในชีวิตของแต่ลิะบุคคลิ

  การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ที�เกิดขึ�นนี� ได้ส่งสัญิญิาณชัดเจนถึงการป้รับ

กระบวนทัศน์ด้านความมั�นคง (paradigm shift) ซึ�งแต่เดิมจะเน้นแต่ความมั�นคงในมิติทางทหาร

แต่การแพรร่ะบาดครั�งนี�ได้ยกระดบัป้ระเดน็สุขภาพใหเ้ป็้นภัยคุกคามแบบหนึ�ง หรอือาจกลิา่ว

ได้เป็้นการกำาเนิดของแนวคิดเรื�อง “ความมั�นคงใหม่ (New Security Concept)” ที�เกิดขึ�น

จากภัยคุกคามของการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 ส่งผู้ลิกระทบต่อป้ระชาชนใน

วงกว้างมากกว่าวิกฤตการณ์อื�น ๆ ที�เคยเกิดขึ�นมาก่อน แลิะส่งผู้ลิต่อความมั�นคงโลิกที�

เป้ลีิ�ยนแป้ลิงไป้ในทุกมิติ หรืออาจกล่ิาวได้ว่าทำาให้ความมั�นคงโลิกเป้ลีิ�ยนโฉมหน้าไป้

อย่างสิ�นเชิง (Perfect Storm)
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ร�ยช้ื้�อวิที่ย�กรก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	

เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	1	:	มิติิด้�นำเศรษฐกิจและสังคำม

 1. ศ.ดร.พิริยะ ผู้ลิพิรุฬห์   ผูู้้อำานวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

     แลิะ ศาสตราจารย์ป้ระจำาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

     สถาบันบัณฑิูตพัฒนบริหารศาสตร์

 2. คุณสุพันธ์ุิ์ มงคลิสุธีิ์  ป้ระธิ์านสภาอุตสาหกรรมแห่งป้ระเทศไทย 

 3. ดร.อาร์ม ตั�งนิรันดร  อาจารย์ป้ระจำาแลิะผูู้้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ 

     จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย แลิะผูู้้อำานวยการศูนย์จีนศึกษา  

     สถาบันเอเชีย จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย

 4. คุณอนรรฆ่ พิทักษ์ธิ์านิน  นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา  

     จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย

คำรั�งท่ี่�	2	:	มิติิด้�นำคำว�มมั�นำคำงที่�งที่ห�ร

 1. พลิ.ท. สันติพงศ์  ธิ์รรมปิ้ยะ เจ้ากรมกิจการพลิเรือนทหารบก

 2. พ.อ. ธีิ์รศักดิ�  กฤษณะเศรณี ผูู้้อำานวยการกองบรรเทาสาธิ์ารณภัย  

     สำานักงานกิจการพลิเรือน สำานักนโยบาย 

     แลิะแผู้นกลิาโหม

 3. น.อ. จุมพลิ  นาคบัว ร.น. ผูู้้อำานวยการกองควบคุมป้ฏิิบัติการ 

     กรมยุทธิ์การทหารเรือ

 4. น.อ. วีรชน  นรานุต  รองผูู้้อำานวยการกองบรรเทาสาธิ์ารณภัย  

     กองทัพอากาศ
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คำรั�งท่ี่�	3	:	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่และพลังง�นำ

 1. อาจารย์ว่าน  ฉันทวิลิาศวงศ์ อาจารย์ป้ระจำาคณะสถาปั้ตยกรรมศาสตร์  

     จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย

 2. ศ.ดร. ธิ์นารักษ์ ธีิ์ระมั�นคง นายกสมาคมปั้ญิญิาป้ระดิษฐ์แห่งป้ระเทศไทย

 3. คุณจอมทรัพย์ โลิจายะ  ป้ระธิ์านคณะกรรมการบริษัท ซุป้เป้อร์ 

     เอนเนอร์ยี คอร์เป้อเรชั�น จำากัด (มหาชน)

 4. ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูลิ ผูู้้อำานวยการกองยุทธิ์ศาสตร์แลิะแผู้นงาน  

     กระทรวงพลัิงงาน

คำรั�งท่ี่�	4	:	มิติิด้�นำที่รัพย�กรธีรรมชื้�ติิและสิ�งแวดล้อม

 1. คุณมาริสา อิงธิ์รรมจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายแลิะแผู้น ชำานาญิการพิเศษ  

     ผูู้้อำานวยการส่วนพัฒนาระบบ กองตรวจราชการ

      สำานักงานป้ลัิดกระทรวงทรัพยากรธิ์รรมชาติ 

     แลิะสิ�งแวดล้ิอม

 2. ผู้ศ.ดร.ธิ์รณ์  ธิ์ำารงนาวาสวัสดิ� รองคณบดีคณะป้ระมง มหาวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

 3. ดร.สมนึก  จงมีวศิน  นักวิชาการด้านสิ�งแวดล้ิอมแลิะสุขภาพ กลุ่ิม EEC WATCH

 4. ดร.ชญิาน์  จันทวสุ  ผูู้้ช่วยกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ิ สายงาน 

     บริหารความยั�งยืนแลิะภาพลัิกษณ์องค์กร  

     บริษัท พีทีที โกลิบอลิ เคมิคอลิ จำากัด (มหาชน)
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คำรั�งท่ี่�	5	:	คำว�มเหล้�อมลำ��ในำสังคำมไที่ยหลังวิกฤติิโคำวิด-19

 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ป้ระเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

 2. ศ.ดร. อารยะ ป้รีชาเมตตา ศาสตราจารย์ ป้ระจำาคณะเศรษฐศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัิยธิ์รรมศาสตร์

 3. รศ. วิทยากร เชียงกูลิ  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัิยนวัตกรรมสังคม  

     มหาวิทยาลัิยรังสิต

 4. นายแพทย์พลิเดช ปิ้�นป้ระทีป้ สมาชิกวุฒิสภา
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ร�ยช้ื้�อวิที่ย�กรก�รประชุื้มวิชื้�ก�ร	ศูนำย์ศึกษ�ยุที่ธีศ�สติร์	

คำรั�งท่ี่�	2/2563	

เร้�อง	“คำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19”

 1. ดร.สมไทย วงษ์เจริญิ  บริษัท วงษ์พาณิชย์ กำาจัดขยะรีไซเคิลิ

 2. ผู้ศ.นพ.พลิวรรธิ์น์ วิทูรกลิชิต  ผูู้้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลิเพื�อ  

     เศรษฐกิจแลิะสังคม

 3. ร.อ.ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ป้ระธิ์านเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เวชธิ์านี จำากัด (มหาชน)

 4. คุณอนรรฆ่ พิทักษ์ธิ์านิน  นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย

 5. ดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮ่าส์   ผูู้้อำานวยการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรม 

     เพื�อการเกษตรไทย (TAITA)

 6. ดร.ศรพลิ ตุลิยะเสถียร  หัวหน้าสายงานวางแผู้นกลิยุทธ์ิ์องค์กร  

     ฝ่�ายต่างป้ระเทศแลิะฝ่�ายวิจัย
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ภั�พก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	1	:	มิติิด้�นำเศรษฐกิจและสังคำม

ด้วยระบับั	Web	Conference	ผ่�นำ	Application	Zoom	

วันำอังคำ�รท่ี่�	2	พฤษภั�คำม	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุื้ม	ศศย.สปที่.
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ภั�พก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	2	:	มิติิด้�นำคำว�มมั�นำคำงที่�งที่ห�ร

ด้วยระบับั	Web	Conference	ผ่�นำ	Application	Zoom

วันำอังคำ�รท่ี่�	19	พฤษภั�คำม	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุื้ม	ศศย.สปที่.
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ภั�พก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	3	:	มิติิด้�นำเที่คำโนำโลย่และพลังง�นำ

ด้วยระบับั	Web	Conference	ผ่�นำ	Application	Zoom	

วันำอังคำ�รท่ี่�	26	พฤษภั�คำม	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุื้ม	ศศย.สปที่.
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ภั�พก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	4	:	มิติิด้�นำที่รัพย�กรธีรรมชื้�ติิและสิ�งแวดล้อม

ด้วยระบับั	Web	Conference	ผ่�นำ	Application	Zoom	

วันำอังคำ�รท่ี่�	2	มิถุุนำ�ยนำ	พ.ศ.2563	ณ	ห้องประชุื้ม	ศศย.สปที่.
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ภั�พก�รประชุื้มสนำที่นำ�ปัญห�ยุที่ธีศ�สติร์	เร้�อง	“ฝ่่�วิกฤติิ	โคำวิด-19”

คำรั�งท่ี่�	5	:	คำว�มเหล้�อมลำ��ในำสังคำมไที่ยหลังวิกฤติิโคำวิด-19

ด้วยระบับั	Web	Conference	ผ่�นำ	Application	Zoom

วันำจันำที่ร์ท่ี่�	22	มิถุุนำ�ยนำ	2563	ณ	ห้องประชุื้ม	ศศย.สปที่.
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ภั�พประกอบัก�รประชุื้มวิชื้�ก�ร	ศูนำย์ศึกษ�ยุที่ธีศ�สติร์	คำรั�งท่ี่�	2/2563

เร้�อง	“คำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19”

ระหว่�งวันำท่ี่�	5-6	ส.คำ.63	ณ	โรงแรมที่�วน์ำ	อินำ	ที่�วน์ำ	กรุงเที่พฯ
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ดร.ศรพลิ ตุลิยะเสถียร 

หัวหน้าสายงานวางแผู้นกลิยุทธิ์์องค์กร  

ฝ่�ายต่างป้ระเทศแลิะฝ่�ายวิจัย 
 

ดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮ่าส์  

ผูู้้อำานวยการบริหาร สมาคมการค้านวัตกรรม 

เพื�อการเกษตรไทย (TAITA) 

คุณอนรรฆ่ พิทักษ์ธิ์านิน  

นักวิจัย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลิงกรณ์มหาวิทยาลัิย 
 

ร.อ.ดร.ชาคริต ศึกษากิจ  

ป้ระธิ์านเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท เวชธิ์านี จำากัด (มหาชน) 

ผู้ศ.นพ.พลิวรรธิ์น์ วิทูรกลิชิต  

ผูู้้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลิเพื�อเศรษฐกิจแลิะสังคม 

ดร.สมไทย วงษ์เจริญิ  

เจ้าของ บริษัท วงษ์พาณิชย์ กำาจัดขยะรีไซเคิลิ 
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ภั�พประกอบัก�รประชุื้ม	Security	Lab	

เร้�อง	“คำว�มมั�นำคำงใหม่ในำยุคำหลัง	COVID-19	

(New	Security	Concept	in	the	Post	COVID-19)”

เม้�อ	16	ก.คำ.63	เวล�	1300	–	1600	

ณ	ห้องประชุื้มศูนำย์ศึกษ�ยุที่ธีศ�สติร์	(2)
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ศูนำย์ศึกษ�ยุที่ธีศ�สติร์	สถุ�บัันำวิชื้�ก�รป้องกันำประเที่ศ

92	ถุนำนำวิถุ�วด่รังสิติ	แขวงดินำแดง	เขติดินำแดง	กรุงเที่พฯ	10400

โที่ร.	02-275-5716		http://ssc.rtarf.mi.th	
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