
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาในปจจุบันทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในหลายประเทศ
หลายแนวคิดและมาตรการท่ีเกิดข้ึนจากท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม สงผลตอภาพอนาคต
ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศ เราลองมาดูกันวาภาพอนาคตของระบบ
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากผลกระทบจาก COVID-19 จะมีหนาตาอยางไร
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ฉากทัศนอนาคต (Scenarios)
หลังวิกฤต COVID-19
ปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ 2 ปจจัย ท่ีจะสงผลตอแนวคิดดานระบบเศรษฐกิจ คือ การสรางคุณคา (Value) และการรวมศูนย (Centralization)

การกระจายในพ้ืนท่ี
(Decentralization)

Barbarism

State
Capitalism

State
Socialism

Mutual Aid

การรวมศูนย
(Centralization)

การสรางมูลคา
(Value for Exchanges)

การสรางประโยชน
(Value for Life)

การสรางคุณคา - การใชทรัพยากรใหเกิดคุณคาสูงสุดเปนหลักคิดพ้ืนฐานตามแนวทางเศรษฐศาสตร แตคุณคาสูงสุดท่ีเกิดข้ึนเปนคุณคาท่ีมุงเนน
การสรางมูลคา/ผลกําไรสูงสุด (Value for Exchanges) หรือเนนการสรางประโยชนกับการดํารงชีวิต (Value for Life)
การรวมศูนย - รูปแบบการตอบสนองตอวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม ถูกขับเคล่ือนโดยภาครัฐจากสวนกลาง หรือเกิดข้ึนจากภาคประชาสังคม
ในพ้ืนท่ีหลัก

จากปจจัยขับเคล่ือนท้ัง 2 สงผลใหเกิดฉากทัศนอนาคตใน 4 รูปแบบ ไดแก State Capitalism, Barbarism, State Socialism และ Mutual Aid
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ฉากทัศนท่ี 1

รัฐทุนนิยม
(State Capitalism)
เปนระบบเศรษฐกิจท่ีเราพบเห็นไดสวนมากของโลก ระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมยังคงดําเนินไปเพ่ือสรางกําไรสูงสุด แตในปจจุบันก็เปนท่ี
ประจักษแลววา เม่ือสถานการณตลาดเขาสูภาวะวิกฤต ก็จําเปนตอง
อาศัยมาตรการภาครัฐเขามาชวยพยุง เชน แรงงานจํานวนมาก
ไมสามารถทํางานไดเพราะวาเกิดภาวะเจ็บปวย กลัวโรคระบาด รัฐจึง
ตองเปนตัวชวยพยุงระบบโดยสวัสดิการพ้ืนฐาน ภาพอนาคตน้ี
คาดวาจะเกิดข้ึนเพียงระยะส้ัน ๆ หลังวิกฤต โดยหนาท่ีหลัก คือ
การทําใหภาคธุรกิจสามารถท่ีจะทําการคาขายได

ตัวอยางเชน ธุรกิจอาหาร สินคาและของใชพ้ืนฐาน ก็ยังสามารถ
ดําเนินการไดตามปกติ แมจะมีมาตรการควบคุมจากทางภาครัฐ
ในภาวะวิกฤต นอกจากน้ีภาครัฐยังมีมาตรการสนับสนุนคาจาง
ผานนายจางแทนการจายตรงไปยังประชาชน เพ่ือใหตลาดแรงงาน
ยังสามารถดําเนินการในรูปแบบท่ีควรจะเปนได



ฉากทัศนท่ี 2

ภาพน้ีเปนภาพอนาคตท่ีไมพึงประสงคท่ีสุด ถายังมุงแตจะสรางกําไร
สูงสุด ปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ียังจําเปน
ตองไปทํางานเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ จะเกิดภาวะการเจ็บปวย และถูก
เลิกจางงานในท่ีสุด จะทําใหภาคธุรกิจ ภาคแรงงาน ตลาดลมเหลว
และไมมีกลไกใดๆ จากภาครัฐท่ีจะมารองรับ รวมถึงโรงพยาบาลยัง
ไมเพียงพอสําหรับการรองรับผูปวยท่ีเพ่ิมมากข้ึน บุคคลจะเจ็บปวย
ลมตาย นอกจากน้ีจะนําไปสูภาพอนาคตท่ีเลวรายมากย่ิงข้ึน คือ
เกิดการแตกแยกทางการปกครองและลมเหลวในระบบสังคม

คําถามคือ ภาพอนาคตน้ีสามารถเกิดข้ึนไดไหม ? ถาไมสามารถรับมือ
กับสถานการณการแพรระบาด หรือการใชมาตรการรับมือตอ
สถานการณท่ีผิดวิธีจะทําใหเกิดภาพอนาคตน้ีไดเชนกัน ถึงแมวา
จะมีการชวยเหลือในภาคเศรษฐกิจ แตก็นาจะยังไมเพียงพอสําหรับ
ปองกันความลมเหลวของตลาด เชนเดียวกับโรงพยาบาล ซ่ึงจะมี
ผูปวยมหาศาลเกินกวาจะรองรับได จะมีผูปวยตกคางจํานวนมาก
หลังจากวิกฤตน้ีจะเกิดภาวะเงินฝด ผูคนจะตองควบคุมคาใชจาย
ภายในครัวเรือน ภาครัฐจะตองหาวิธีการเพ่ือชวยใหเศรษฐกิจ
กลับมาเปนปกติไดอยางเร็วท่ีสุด

อนารยธรรม
(Barbarism)
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ภาพอนาคตน้ีเปนภาพอนาคตท่ีเราอาจจะเห็น ซ่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางบรรทัดฐานของสังคม โดยการใหคุณคาแกระบบเศรษฐกิจนอยลง
จะเห็นไดจากมาตรการท่ีภาครัฐหลายประเทศไดดําเนินการ เชน การ
รวมศูนยท่ีโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพ่ือรับมือวิกฤต และมาตรการ
สนับสนุนคาจางสําหรับการหยุดงานอยูกับบาน โดยเนนการแกปญหา
วิกฤตสาธารณสุขมากกวาความกังวลในวิกฤตเศรษฐกิจ 

ภาพอนาคตน้ีอาจจะตองใชมาตรการปกปองภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับการใชชีวิต เชน การผลิตอาหาร พลังงาน และธุรกิจท่ีพักตางๆ
ซ่ึงเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของชีวิต จากน้ันตองสนับสนุน
โรงพยาบาลและท่ีอยูอาศัยใหมีเพียงพอตอทุกคน จัดหาสินคา
ผลิตภัณฑและส่ิงของท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดํารงชีวิตใหกับ
ประชาชนทุกคน สําหรับประชาชนท่ีไมไดพ่ึงพานายจาง ภาครัฐ
จะตองจัดหาส่ิงท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหกับเขาเชนกัน 

ภาพอนาคตในลักษณะน้ีมีโอกาสเกิดข้ึนเม่ือสถานการณการแพร
ระบาดยืดเย้ือ สงผลใหเศรษฐกิจถดถอย งานสวนใหญจะไมไดอิงกับ
มูลคาทางเศรษฐกิจหรือมูลคาในตลาด แตจะอิงกับประโยชนท่ีเกิดข้ึน
กับการดํารงชีวิต อาชีพอยางแพทย พยาบาล ครู พนักงานสงของ
แมคา พนักงานขายของ พนักงานเก็บขยะ จะเปนงานสําคัญ

รัฐสังคมนิยม
(State Socialism)

ฉากทัศนท่ี 3
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ฉากทัศนท่ี 4

ภาพอนาคตน้ีเปนทางเลือกท่ีภาครัฐไมไดเปนหัวแรงหลัก แตเปนภาค
ประชาสังคมอยางกลุมคนและชุมชนท่ีเขามาทําหนาท่ีบริหารจัดการ
สนับสนุนการแกปญหา และรับมือวิกฤต

ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในภาพอนาคตน้ี คือ ชุมชน หรือคนกลุมนอย
ไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนไหวตัวเองไดมากพอ เน่ืองจาก
ไมมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ ภาพอนาคตน้ีจึงไมสามารถประสบความ
สําเร็จในการปองกันการระบาดของไวรัสได อยางไรก็ตามการสราง
เครือขายชุมชนใหมีความเขมแข็งก็จะชวยใหการสงตอมาตรการ
ความชวยเหลือตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพ

การรวมกลุมกันของชุมชนเปนแรงขับเคล่ือนท่ีจะทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ภาพอนาคตน้ี สามารถนําไปปรับใชกับภาพ
อนาคตชนิดอ่ืนได และอาจจะเปนทางออกของภาพอนาคตแบบ
Barbarism หรือ State Capitalism แตไมสามารถสนับสนุนภาพ
อนาคตแบบ State Socialism ได

การชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน
(Mutual Aid)


