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วิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นกรณีศึกษา 
ที่น่าสนใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะผลกระทบ
จากการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้กลายเป็น
สร้างปัญหาอีกด้านหน่ึงคือเศรษฐกิจ และที่ส าคัญคือ
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับโควิด19 ในช่วงต้นถือว่ามี 
น้อยมาก ดังนั้นการศึกษาถึงแนวทางในการแก้ ไข
ปัญหาและผลกระทบจากโควิดน่าจะมีประโยชน์ในภาย
ภาคหน้า เมื่อเรา (หมายถึงประเทศไทย หรือกลุ่ม
ประเทศอาเซียน หรือทั้งโลก) อาจจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาในลักษณะนี้อีก จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่ง WHO ก็
ด าเนินการผิดพลาด (ความเห็นส่วนตัวผู้เขียน) 
ในช่วงแรก ม.ค.- มี.ค. WHO ไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่
จะระงับการเดินทางระหว่างประเทศ ซ่ึงต่อมาก็พัฒนา
มาเป็นการกักกันเพ่ือควบคุมโรค 14 วันส าหรับ 

ผู้เดินทางมายังประเทศไทย และหลายประเทศก็ใช้
แนวทางนี้เช่นกัน ซ่ึงผลที่ได้ก็จะพบว่าจะมีผู้ติดเช้ือ
ที่มาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

 
ซ่ึงจะพบว่าการกักตัว 14 วันมีประสิทธิภาพสูงเพราะ
จะมีกรณีการติดเช้ือจากผู้ผ่านการกักกันโรค 14 วัน
น้อยมาก จะเห็นได้ว่าเรามีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

โควิดมากมายนับตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
มาตรการต่างๆ ที่ได้ถูกน ามาใช้มักจะถูกอ้างถึงใน
รูปแบบของ New Normal อาทิ การท างานที่บ้าน 
(WFH) การปิดร้านอาหารและธุรกิจบริการ การใส่
หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยส่วนใหญ่มักจะ
ตั้ งอยู่ บนหลักการ ท่ี ว่ า สุขภาพเป็น ส่ิง ท่ีส า คัญ 
(Priority) หากสามารถควบคุมประเด็นด้านสุขภาพ
ได้ การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจที่ว่าด้วยการรวมตัวเพ่ือด าเนินกิจกรรม 

ต่างๆ ทั้งการท างานและการสันทนาการ เกิดขึ้นเมื่อ
ประเทศไทยสามารถควบคุมการติดเช้ือในประเทศได้ 
(ไม่มีการติดเช้ือรายวันระยะหนึ่ง) ซ่ึงเราพบว่าการ
ควบคุมโควิด-19 นั้นแลกมากับความเสียหายทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยละไว้ในฐานท่ีเข้าใจว่าเมื่อมี
ปญัหาเศรษฐกิจที่รุนแรงจะมีปัญหากระทบทางสังคม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

  

ในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2563 นั้นเรามีความเช่ือว่า
ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการควบคุมโควิด-19

และสาระวนในการเยียวยาผู้เดือดร้อนในแบบต่างๆ 
และมีความเช่ือว่ามาตรการต่างๆ ที่น ามาใช้มีส่วนช่วย
ในความส าเร็จดังกล่าว ในมุมมองของผู้เขียนพบว่า
ปัจจัยสู่ความส าเร็จประเด็นหนึ่งคือความร่วมมือของ
ประชาชนในทุกระดับในมาตรการต่างๆ ของรัฐ แม้ว่า
บางมาตรการจะสร้างความล าบากในการใช้ชีวิต  
ซ่ึงผู้เขียนขอตั้งเป็นสมมติฐานอันหนึ่งว่าหากประเทศ
ไทยมีภัยร่วมกันรัฐจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ส่วนมาก ส่ิงท่ีหายไป (และเป็นส่วนของข้อเสนอ) คือ
การประเมินมาตรการและสมมติฐานต่างๆ  อย่าง
รวดเร็ว  

 
 

ยกตัวอย่างเช่น การใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
แล ะก า ร ล้ า งมื อ  ถ้ า วิ จ า รณ์ โ ดย ผิ ว เ ผิ น ผ่ า น
ประสบการณ์และการอ่านบทความ พบว่าเป็นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจต ่า 
การปิดร้านอาหารในส่วนที่นั่งรับประทาน (หรือ
ก าหนดเวลาให้จ ากัด) ทั้งๆ ที่ยังไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ว่าการรับประทานอาหารในร้านอาหารได้เกิด
เป็นคลัสเตอร์ขึ้น ยกเว้นร้านอาหารที่มีรูปแบบบันเทิง 
(ด่ืมสุรา) การท างานที่บ้านของภาคเอกชนที่สร้าง
ปัญหากับธุรกิจโดยรอบในบริเวณพ้ืนท่ีส านักงาน และ
เมื่อเทียบกับการเปิดส านักงานโดยอาจจะเทียบเคียง
กับธนาคารสาขาที่เปิดให้บริการว่ามีการติดเช้ือมาก
น้อยเพียงใด ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ระบบไทย
ชนะและหมอชนะ  ในขณะที่ความรู้ในด้านการให้การ
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รักษาพยาบาลที่ เกี่ยวข้องดีขึ้นมากหากดูจ านวน
ผู้เสียชีวิตต่อจ านวนผู้ติดเช้ือในการระบาดระลอกใหม่   
 

 
 

ดังน้ันส่ิงท่ีผู้เขียนเห็นว่าส่ิงท่ีขาดไปคือการประเมิน
ประสิทธิภาพและผลกระทบของมาตรการต่างๆ ที่
ประเทศไทยได้ด าเนินการในช่วงไตรมาส 2 และ 3 เพ่ือ
จะออกแบบมาตรการใหม่ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยตรง
และการแลกเปล่ียนประสบการณ์กับต่างประเทศ การ
ตั้งค าถามต่างๆ เช่น ท าไมประชาชนส่วนใหญ่จึงให้
ความร่วมมือในมาตรการต่าง ๆ ซ่ึงผู้เขียนได้สอบถาม
จากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือนๆ 
ส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) บอกว่าคนไทยกลัวตายจึง
ให้ความร่วมมืออย่างดี การที่ประเทศไทยต้องกู้เงินใน
ระดับที่เต็มเพดานของ พรบ. วินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ เพ่ือมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและกระตุ้น
เศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดโควิด19 รวมทั้งการที่ผลกระทบมี
ความรุนแรงทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีผลต่อความ
ร่วมมือของประชาชนได้ในที่สุด ค าถามท่ีว่าร้านอาหาร 
(ที่ไม่มีเหล้าขาย) เป็นแหล่งติดโควิดใช่หรือไม่ ผู้เขียน
มักได้ยินเรื่องการท าความสะอาดร้านและปิดร้าน
ช่ัวคราวเพราะมีผู้ติดเช้ือเข้าไปใช้บริการ ไม่เคยได้ข่าว
ว่าร้านอาหารเป็นคลัสเตอร์ ซ่ึงมาตรการในการรับมือ
การระบาดระลอกใหม่ภาครัฐก็มิ ได้ ส่ังให้งดการ
ให้บริการในร้านอาหารแต่มีการก าหนดเวลา 
  

จากข้อความทั้งหมดที่ผ่านมาผู้เขียนไม่ได้มีเจตนา
ต าหนิรัฐบาล แต่จะต้องการที่จะเสนอข้อสังเกตในการ
แก้ไขปัญหาที่ใหญ่ซับซ้อนหลากหลายมิติและเรายังมี
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องจ ากัด (ปัญหายาเสพติดไม่จัดอยู่ใน
ลักษณะที่กล่าวมา) จ าเป็นที่จะต้องเสริมกลไกการ
พัฒนาความรู้ทั้งจากภาคปฏิบัติและการแลกเปล่ียน 
เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในมาตรการต่างๆ จากความรู้
และข้อมูล การปรับปรุงมาตรการควรมีอย่างต่อเนื่อง 
การแลกเปล่ียนข้อมูลในกรณี โควิดระหว่างด้าน
สุขภาพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การหยุดกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจอาจจะมากเกินไปหากเทียบกับการมี
ระบบติดตามการเดินทางของประชาชนเ พ่ือ ให้
สอบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว น ามาสู่ประเด็น
หลักของบทความนี้คือ ความพยายามที่จะกลับสู่ Old 

Normal จะดีกว่าการเปล่ียนวิถีการใช้ชีวิตแบบ New 

Normal การน ากระบวนการจัดการความรู้ควบคู่กับ
การมีส่วนร่วม จะท าให้สามารถก าหนดแนวนโยบายที่
เป็นกลางต่อผลกระทบจากมิติของปัญหาต่างๆ ได้ดี 
ยกตัวอย่างเช่น ในการระบาดรอบใหม่ที่รัฐส่ังให้ปิด
ร้านอาหารภายในเวลา 21:00 น. ซ่ึงไม่มีใครรู้ว่า 21:00 
มาอย่างไร ผ่านการวิเคราะห์แบบไหนมาบ้าง ถ้าปิด 
22:00 จะเพ่ิมจ านวนผู้ติดเช้ือเท่าไร่ ท าไมไม่ปิด 
20:00 หรือส่ังปิดเพราะกลัวสุมหัวด่ืมเหล้ากัน ท าไม
ไม่ส่ังหยุดการขายสุราแทน หรือปิดร้านอาหารแต่เปิด
ร้านรถเข็นได้ไหมเพราะบริ เวณที่นั่งทานมันโ ล่ง 
(ฟุตบาท) การได้แลกเปล่ียนความเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะท าให้มาตรการมีผลกระทบอย่างเหมาะสม 
ในกรณีของโควิด19 คงเป็นการหาจุดเหมาะสม (ทาง
สายกลาง) ระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจ เป็นต้น 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
มาตรการ หากไม่มีความรู้ก็ต้องแสวงหาตั้งแต่การ
รวบรวมข้อมูลเลย การโน้มเอียงสู่มิติต่างๆ ก็จะ
ขึ้นอยู่กับความรู้ในมิตินั้นๆ และปัญหาที่เกิดข้ึน ควบคู่
กับการติดตามและประเมินความส าเร็จของมาตรการ
ก็จะเป็นส่วนที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ใหม่ด้วย
เช่นกัน คงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแก้ไขวิกฤตที่ยังไม่เคย
เจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่เราต้องประเมิน
สถานการณ์อย่างเป็นระบบมีเหตุและผล ตลอดจน
การยอมรับความเส่ียงในบางประเด็น มากกว่าการลด
คว าม เ ส่ี ย ง ที่ อ า จ จ ะ น า สู่ ม าต รก า ร ที่ สุ ด โ ต่ ง  
การยอมรับความเส่ียงเปรียบเสมือนการขับรถในช่วง
กลางถนนที่คดเคี้ยวและไม่เคยชินที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวัง ไม่ประมาท สายตามองเส้นทางตลอดเวลา 
จะได้ไม่ตกถนนหรือชนกับรถที่สวนมา รวมถึงไม่
พูดคุยกับคนท่ีโดยสารมาด้วย หรือจะยิ่งดีหากได้คนท่ี
นั่งข้างคนขับช่วยมองถนนอีกแรงหนึ่ง โดยสรุปการ
แก้ไขวิกฤตที่ไม่เคยปรากฏ จ าเป็นท่ีจะต้องมีกลไกการ
พัฒนาความรู้ในมิติที่เกี่ยวข้องและมีพลวัตในการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมความรู้อย่างต่อเน่ือง ความส าเร็จ
อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดหากปราศจากการ
ประเมินความส าเร็จน้ันอย่างเปิดกว้าง ความผิดพลาด
ที่มีการทบทวนย่อมจะเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในท่ีสุด 


