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1. สถานการณ์และปัญหา 

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ที่มีแหลง่ก าเนิดจากเมืองอู่ฮัน่ มลฑลหเูป่ย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ส่งผลให้มีผู้ ติดเชือ้กว่า 9,700 คน เสียชีวิต 213 ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 จาก 

www.chinadaily.com.cn) องค์การอนามยัโรคได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสดงักลา่วเป็นปัญหาร้ายแรงระดบั

โลกและทุกประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ ปัจจุบนัพยายามบงัคบัใช้

กฎหมายและวิทยาศาสตร์อยา่งเข้มงวดเพื่อยบัยัง้การแพร่ระบาดของไวรัสฯ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดงักลา่วยงัคงมีแนวโน้ม

รุนแรงมากขึน้ ฝ่ายวิชาการ ศูนย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน (วช.) ได้ตระหนกัถึงสถานการณ์และปัญหาดงักลา่วจึงจัดท า

รายงานการวิเคราะห์ฉบบันี ้เพื่อเสนอความคิดและเตรียมจดัการกบัปัญหาในอนาคต 

2. ข้อสังเกตและความคิดเห็นของนักวิชาการไทย 

จากการให้สมัภาษณ์ของพลเอกสรุสทิธ์ิ ถนดัทาง (ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัยทุธศาสตร์ไทย-จีน) มองว่าควรมีการ

ตรวจสอบ คดักรองในพืน้ท่ีการเดินทางเข้าออกระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะพืน้ท่ีดา่นชายแดนและช่องทางธรรมชาติทกุจุด 

ขณะเดียวกัน ควรมีการจดัระดบัสีของพืน้ที่สภาวะฉกุเฉิน และเตรียมพืน้ที่ว่างรองรับการแก้ไขปัญหา  และฝึกซ้อมการ

รับมือกบัปัญหาภยัพิบตัิ เช่น ค่ายทหาร วดั พืน้ที่สาธารณะต่างๆ มากกว่านัน้ ควรมีการเตรียมการชุดปฏิบตัิการเพื่อเข้า

จัดการแก้ไขปัญหาให้ทนัเหตุการณ์   จากประสบการณ์ส่วนตัว ในฐานะนกัศึกษามหาวิทยาลยัป้องกันประเทศแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2540 พบว่าจีนนัน้ได้มีการเตรียมการในเร่ืองแก้ไขปัญหาสภาวะฉกุเฉิน

ของประเทศมาโดยตลอด โดยมีการปฏิบตัิการ 3 ระดบั ประกอบด้วย 1) การฝึกควบคมุพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็ว 2) การจดัระดบั

สภาวะฉกุเฉิน แดง ส้ม เหลือง เขียว 3) การจดัแบ่งพืน้ที่เป้าหมาย และ 4) การจดัหน่วยปฏิบตัิการ (combat gear) เข้า

จดัการปัญหา ดงันัน้ จึงมีความมัน่ใจวา่จีนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผนท่ีได้มีการเตรียมการณ์ไว้ลว่งหน้า ยิ่งไปกวา่

นัน้ จากการท่ีได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารอาเซียน-จีนมาก่อนจะช่วยให้สามารถน าศกัยภาพในสว่นนี ้

เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างจีนกบัไทย เช่น การแลกเปลี่ยนบคุลากรทางการแพทย์ และสิ่งที่ส าคญัมากก็

คือ  การสร้างทศันคติที่ดีและมีเมตตาธรรมตอ่กนั การลดภาพลกัษณ์ด้านลบต่อผู้ ป่วยจีน เพราะทัง้ไทยและจีนมีคติธรรม

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหามาก่อนหน้าอยู่แล้ว และเป็นโอกาสในการสง่เสริมให้คนจีนได้ฝึกสงบจิตใจตามแนวทางพทุธ

ธรรม 

จากการให้สมัภาษณ์ของพลเอกทศพร หอมเจริญ (รองประธานคณะท างานของศนูย์วิจยัยุทธศาสตร์ไทย -จีน)  

ในฐานะอดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร  ซึ่งในขณะนัน้ก าลงัปฏิบัติหน้าที่มณฑลกวางตุ้ ง ต้นก าเนิดของการระบาดโรคระบบ

ทางเดินหายใจเฉียบพลนัร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS) ที่สร้างความเสียหาย

ให้จีนในด้านต่างๆ เช่น ภาพลกัษณ์ เศรษฐกิจ และสงัคมโดยรวม โดยในขณะนัน้จีนยงัมีประสบการณ์น้อยในการรับมือ

กบั SARS สง่ผลให้ในครัง้นีรั้ฐบาลจีนให้ความส าคญัต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะ

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ที่มีความสามารถและประสบความส าเร็จในการท างาน นโยบายต่างๆเป็นที่ถกูใจของคนจีนทัง้

ประเทศ การแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหมปั่จจบุนั นบัวา่เป็นความพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้โลกเห็นว่าจีนมีความ

รับผิดชอบ ต้องยอมให้คนของตนล าบาก เศรษฐกิจถดถอย เพื่อให้การควบคมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่แนน่อนจีนไม่

อยากให้โรคระบาดที่เกิดขึน้ในจีนครัง้นีส้ง่ผลให้บทบาทน าของจีนในประชาคมโลกลดน้อยลง รวมทัง้ไมต้่องการให้กระทบ



ต่อโครงการระดบันานาชาติอย่างข้อริเร่ิมเส้นทางสายไหม (Belt and Road Initiative – BRI) ในเร่ืองของความเช่ือมัน่ ที่

ส าคญัจีนไม่อยากให้ปัญหาโรคระบาดนีท้ าให้จีนสญูเสียการต่อรองเจรจากับสหรัฐอเมริกาในเร่ืองสงครามการค้า ซึ่ง

เป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะใช้จดุออ่นในเร่ืองดงักลา่วตอ่รองทางการค้ากบัจีน ดงันัน้ จีนย่อมต้องแสดงออกถึงความจริงจงัในการ

แก้ปัญหาการระบาดของโรคครัง้นี ้แนน่อนวา่ผู้น าจีนได้รับการสรรเสริญตอ่การแก้ปัญหาในเร่ืองของความเด็ดขาด กล้าได้

กล้าเสยี  คาดว่าต่อไปจีนน่าจะมีบทบาทน าในการเผยแพร่นวตักรรมและเทคโนโลยีส าหรับการแก้ปัญหาโรคระบาดทาง

ระบบทางเดินหายใจและโดยสารคดัหลัง่ เช่น SARS หรือ ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่นี ้ รวมทัง้น่ามีการปรับนิสยัการ

บริโภคสตัว์แปลกๆของคนจีน โดยเฉพาะมณฑลทางด้านใต้ที่คนชอบรับประทานอาหารชนิดแปลก เนื่องจากสตัว์อาจจะ

เป็นพาหะของโรคเหลา่นี ้ซึง่ที่ผา่นมามีการวิเคราะห์วา่ช่วง SARS ระบาดเกิดจากการบริโภคสตัว์ประเภทชะมด ในครัง้นีม้ี

การวิเคราะห์ว่าค้างคาวอาจจะเป็นสัตว์พาหะแหล่งระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ขณะเดียวกัน เร่ืองการ

เคลือ่นย้าย(migrate)ของคนจ านวนมหาศาลช่วงเทศกาลส าคญัของประเทศ(เช่นตรุษจีน วนัชาติ วนัแรงงาน) เช่นกนั เป็น

เร่ืองยากในการจ ากดั(contain)โรคระบาด รวมทัง้สภาพความแร้นแค้นอาศยัอยูอ่ยา่งแออดัของแรงงานจากชนบทท่ีเข้ามา

ท างานในเมืองเป็นอีกเร่ืองที่ทางการจีนต้องให้ความสนใจ  

จากการสมัภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลกัษม์  ตนัตยกุล (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง) เก่ียว

กบัปัญาไวรัสอูฮ่ัน่.. "ทา่มกลางวิกฤตมีโอกาสเกิดขึน้เสมอ และที่ส าคญัปัญหาจะคลี่คลายหรือแก้ไขอย่างไรนัน้  การมอง

การรับรู้ปัญหา (Perception) ของผู้คนเป็นเร่ืองส าคญัที่สดุ ไวรัสโคโรน่าเป็นตวัอย่างหนึ่งของภยัคกุคามแบบใหม่ (Non-

Traditional Threats) ที่มาเขยา่ขวญัชาวจีนและก าลงัป่วนโลกอยู่ในขณะนี ้ การรับมือในมมุมองของความมัน่คงรูปแบบ

ใหม ่การประสานความร่วมมือในภาวะฉกุเฉิน ความพร้อมของบคุลากรและเคร่ืองมือแพทย์เป็นสิง่ส าคญัต่อการรับมือภยั

ไวรัส  ขณะเดียวกนัเราก็ได้เห็นการน าเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้วินิจฉยัโรคทางไกลได้ส าเร็จ “แซดทีอี” และ “ไชน่า เทเล

คอม” 2 บริษัทโทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของจีน ประสบความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยี 5 จี ช่วยแพทย์วินิจฉยัผู้ติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา่ผา่นทางไกลเป็นครัง้แรก เกิดขึน้ที่โรงพยาบาลเวสต์ไชน่า และศนูย์คลินิกสาธารณสขุเฉิงต ูแห่งมหาวิทยาลยัเสฉ

วน  ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี ้ขวญัและก าลงัใจของผู้คนเป็นสิ่งส าคญัอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ คือ ช่วงนีช้าวจีน

หยดุกิจกรรม หยดุการเฉลมิฉลอง และเช่ือฟังมาตรการตา่งๆ ของรัฐบาล ซึ่งสิ่งนีก็้เป็นพลงัส าคญัของประเทศชาติในการ

รับมือภาวะวิกฤตแบบนี ้และในสว่นของความร่วมมือไทย-จีนต่อการรับมือภยัไวรัสโคโรน่านี ้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถแสดง

น า้ใจต่อชาวจีนที่ลีภ้ัยเชือ้โรคมา ถ้าหากผ่านการตรวจแล้วว่าไม่มีเชือ้ไวรัส เราก็ควรแสดงออกตามหลกัมนุษยธรรม 

ขณะเดียวกนัเราก็ต้องเตรียมพร้อมและป้องกนัตวัเองให้ดีที่สดุ" 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ ควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคลงั

สมองของไทยและจีนในระยะกลางและระยะยาว เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมลู การแลกเปลี่ยนนกัวิจยั โดยมีหน่วยร่วมมือ

กันตัง้แต่สองหน่วยงานขึน้ไป (Inter-Probability) นอกจากนัน้ ควรมีการเช่ือมโยงไปสู่ระดบัการปฏิบตัิการ (Combat 

Gear) ร่วมกนัด้วย 



3.2 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่  ไทยและจีนควรมีการร่วมมือกนัเชิงลกึ เพื่อต่อสู้กบั

ปัญหาภยัคกุคามรูปแบบใหมท่ัง้ในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี ไทยสามารถที่จะมีบทบาทช่วยจีนแก้ปัญหาทัง้โดยตรงและ

ทางอ้อม ในทางตรงคือการร่วมมือในรูปแบบตา่งๆทัง้ในระดบันโยบายและปฏิบตัิการ ขณะที่ในทางอ้อม คือ ไทยสามารถ

ช่วยจีนด้านแก้ไขภาพลกัษณ์จากปัญหาดงักลา่วได้ ทัง้นี ้บทบาทของไทยเคยประสบความส าเร็จมาแล้วในการประชุม 

ASEAN Regional Forum - ARF และ การแพร่ระบาดของโรค SARS ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2545 - 2546 ซึ่งได้ช่วยให้

นานาชาติเช่ือใจและมัน่ใจตอ่จีนมากขึน้ บทบาทส าเร็จของไทยนีจ้ะช่วยให้ไทยสามารถเจรจาตอ่รองในเร่ืองตา่งๆกบัจีนได้

มากขึน้ ขณะเดียวกนัยงัสง่เสริมความโดดเดน่ของไทยในเวทีนานาชาติมากขึน้ 


