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แนวทางการดาเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนในการสนับสนุน
มาตรการหยุดยัง้ การแพร่กระจายของ COVID-19 ของภาครัฐ
นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่าย
องค์กรภาคเอกชน กล่าวว่า ชีวติ ของประชาชนคนไทยเป็นเรือ่ งสาคัญทีส่ ุด ปจั จุบนั ภาครัฐมีมาตรการใน
การยับยัง้ การแพร่กระจายของโรค COVID-19 ทีเ่ ข้มข้น มุง่ เน้นการควบคุมการแพร่ระบาด ซึง่ มาตรการ
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การผลิตและการบริการเป็ นวงกว้าง ทัง้ นี้ รัฐบาลได้ออก
มาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจเบือ้ งต้นแล้ว อย่างไรก็ดี คาดว่าสถานการณ์น้ี คงจะยังมีผล
ต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจที่
จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชน ดาเนินต่อไปได้ ดังนัน้ ภาคเอกชนจึงมีขอ้ เสนอในการร่วม
ดาเนินงานกับรัฐบาล ดังต่อไปนี้
1. มาตรการเร่งด่วนด้านสาธารณสุข
o ภาคเอกชนขอขอบคุณทีภ่ าครัฐได้ส่อื สารให้ประชาชนเห็นความสาคัญ ในการใส่หน้ากาก
เมือ่ ออกจากทีพ่ กั อาศัย ทีท่ างาน รวมถึง ความสาคัญของการล้างมือ เพราะเป็นมาตรการลด
การแพร่กระจายเชือ้ สู่สาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพและปฏิบตั ไิ ด้งา่ ย โดยภาคเอกชนพร้อมที่
จะร่วมผลักดันการสื่อสารดังกล่าว
o ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเร่งรัดจัดหาหน้ากากให้เพียงพอกับการ
ใช้งาน ทัง้ โดยการผลิตภายในประเทศและการนาเข้า อย่างไรก็ดี ภาครัฐควรมีมาตรการ
สนับสนุ นการผลิต/นาเข้าและกระจายเวชภัณฑ์ทจ่ี าเป็ นต่างๆอย่างเร่งด่วน (เช่น Test Kit,
เครือ่ งช่วยหายใจ, วัตถุดบิ ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น)
o สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมทีจ่ ะร่วมประสานงานกับศอฉ.COVID-19 ในการ
รวบรวมพลังของภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
o ภาคเอกชนพร้อมให้ความสนับสนุ น สถาบันทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น
อาหาร น้ า และเงินบริจาค
2. ภาคเอกชนจะให้ ความร่วมมือในการผลิ ตสิ นค้ าให้ เพี ยงพอต่ อความต้ องการของผู้บริ โภค
และยังคงการจ้างงาน รวมทัง้ ช่ วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ
ในอุตสาหกรรมและบริการดังนี้
2.1 อุตสาหกรรมที่ มีความจาเป็ น (Essential) ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญต่ อ การ
ดารงชีวติ และป้องกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงจะต้อง
สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ อาหารและเครื่อ งดื่ม , เวชภัณ ฑ์ก ารแพทย์ ,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ธนาคาร . ธุรกิจการเกษตร . พลังงานและสาธารณูปโภค

รวมถึงอุตสาหกรรมต้นน้ า ทีต่ ้องป้อนอุตสาหกรรมข้างต้น ตลอดจน การจัดจาหน่ าย การขนส่ง
และโลจิสติกส์
ทัง้ นี้ การน าเข้า เพื่อ เป็ น วัต ถุ ดิบ ในการผลิต ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย เช่ น ร้า นสะดวกซื้อ
ซูเปอร์มาร์เก็ต การขนส่งและโลจิสติกส์ทงั ้ ทางบก ทางน้ า (รวมถึงท่าเรือ) และทางอากาศเพื่อร
องรับการกระจายสินค้าทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและจาเป็ นต่อ
อุตสาหกรรมดังกล่าว เช่น การบรรจุภณ
ั ฑ์ กระดาษและวัสดุการพิมพ์ โรงกลัน่ ปิโตรเคมี ก๊าซ
(ออกซิเจนสาหรับใช้ในโรงพยาบาล) และเคมีภณ
ั ฑ์ ให้สามารถดาเนินการได้ เพื่อสนับสนุ นการ
ผลิตและการบริการของอุตสาหกรรมทีจ่ าเป็นข้างต้น
2.2 เชิ ญชวนให้ ผป้ ู ระกอบการจัดทา มาตรการเชิ งรุก (Proactive) ป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีเ่ ข้มข้น ทัง้ ในสานักงานและโรงงาน และต้องมีแผนรับรองกรณีทพ่ี บผูต้ ดิ เชือ้
ทัง้ สาหรับสานักงานและโรงงาน
จึงขอเสนอตัวอย่างของมาตรการทีจ่ ะสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรการเชิงรุ ก (PROACTIVE) สาหรับสานักงาน
- กำหนดสัดส่วน Work From Home เป็ นข้ อกำหนดที่
เข้ มข้ นขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น เริ่ มต้ นทีม่ ำกกว่ำ 80% หรื อ
100% โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำหรับพนักงำนทีเ่ ดินทำง
โดยระบบขนส่งสำธำรณะ เป็ นต้ น
- จัดที่นงั่ ให้ หำ่ งกันอย่ำงน้ อย 1 เมตร
- งดกำรจัดประชุมหรื อเข้ ำร่วมประชุมในกลุม่ ที่มีคน
จำนวนมำก
- มีระบบกำรคัดกรองที่สำนักงำน และกำรรำยงำนผู้มี
ควำมเสีย่ ง รวมทังกำรสื
้
อ่ สำรแนวทำงกำรดูแลตนเอง
และกำรเฝ้ ำระวัง
- มีกำรจัดเตรี ยมระบบกำรสือ่ สำรสำหรับ Work From
Home
- เพิ่มรอบทำควำมสะอำดด้ วยยำฆ่ำเชื ้อ
- ห้ ำมพนักงำนเดินทำงไปพื ้นที่เสีย่ ง และหลีกเลีย่ งกำร
เดินทำงโดยระบบขนส่งสำธำรณะ
- มีกำรกำหนด Critical Function และจัดตัง้ Crisis
Team เพื่อติดต่อสือ่ สำรและรำยงำนกรณีพบผู้ตดิ เชื ้อ

มาตรการเชิงรุ ก (PROACTIVE) สาหรับโรงงาน
- จำกัดบริ เวณพนักงำนที่ต้องควบคุมเครื่ องจักรสำคัญ โดยให้
อยูใ่ นบริ เวณพื ้นที่ควบคุมเพื่อให้ แน่ใจว่ำไม่ตดิ COVID-19
- แบ่งเป็ นทีมย่อยหลำยทีมตำมควำมเหมำะสม และไม่มี
Personal Contact ระหว่ำงทีม
- คัดกรองกำรเข้ ำออกพื ้นที่ ตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อเข้ ำโรงงำน
- จัด Zoning ภำยในสถำนที่ทำงำนและโรงงำน
- จัดที่นงั่ ให้ หำ่ งกันอย่ำงน้ อย 1 เมตร
- กำหนดโซนทีเ่ ป็ น zero COVID-19 โดยจำกัดกำรเข้ ำพื ้นที่ของ
ลูกค้ ำและพนักงำน และกำร Interact แบบ Non-Contact
- เพิ่มรอบทำควำมสะอำดด้ วยยำฆ่ำเชื ้อ
- ห้ ำมพนักงำนเดินทำงไปพื ้นที่เสีย่ ง และหลีกเลีย่ งกำรเดินทำง
โดยระบบขนส่งสำธำรณะ
- มีกำรกำหนด Critical Function และจัดตัง้ Crisis Team เพื่อ
ติดต่อสือ่ สำรและรำยงำนกรณีพบผู้ติดเชื ้อ

3. มาตรการด้ านเศรษฐกิ จ ระหว่างประกาศภาวะฉุ กเฉิ น ควรเน้ นความเร็วและการเข้าถึง
เพื่อให้ประชาชนสามารถยังชีพได้ และลดปญั หาสังคม หลักสาคัญที่สุด คือ การชะลอการเลิก
จ้าง และ การประคับประคองให้ผถู้ ูกเลิกจ้างสามารถดารงชีวติ อยู่ได้ดว้ ยสวัสดิการ/เงินอุดหนุ น
ต่างๆ
o หลังจากประกาศภาวะฉุ กเฉินแล้ว เอกชนมันใจว่
่ าระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานจะสามารถ
ให้บริการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง อาทิ ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคม การเงิน
และท่าเรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
o ตามที่รฐั ได้แ ถลงนโยบายไปแล้ว เรื่อ งชะลอการเลิก จ้า งโดยการให้ก ารสนับสนุ น ด้า น
การเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการเพื่อนาไปจ่ายให้กบั ลูกจ้าง เสนอให้ตงั ้ กองทุน (อาจจะร่วมกับ
เอกชนด้วย) ให้สนิ เชื่อแก่ผปู้ ระกอบการเพื่อนาไปจ่ายค่าแรง
o ขอบคุณที่ภาครัฐได้ออกมาตรการ พักชาระหนี้ และ ปรับโครงสร้างหนี้กบั ธนาคารให้ แก่
SMEs รวมทัง้ ให้วงเงินกูเ้ พิม่ เติมกับธุรกิจทีข่ าดสภาพคล่อง
o เสนอควรอนุญาตให้มกี ารจ้างงานรายชัวโมง
่
เพื่อป้องกันปญั หาการเลิกจ้างแรงงาน
o ขอให้หน่ วยงานภาครัฐที่มภี ารกิจติดต่อกับ ภาคเอกชน สามารถให้บริการและติดต่อ ทาง
ออนไลน์ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การออกใบอนุญาตต่างๆ การนาเข้าส่งออกสินค้าต่างๆ
ไม่ให้มกี ารตกค้างทีท่ ่าเรือ หรือ สนามบิน
o ภาคเอกชนจะประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชดิ เพื่อผ่อนผันให้ผปู้ ระกอบการขนส่งสินค้า
สามารถขนส่งสินค้าได้ตลอดทัง้ วัน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค ในอุตสาหกรรมที่
จาเป็ น เพื่อไม่ให้สนิ ค้าขาดแคลน ทัง้ นี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการคุมเข้มด้าน
ความสะอาดและปลอดภัย ให้แก่พนักงานขนส่ง
o ควรมีการติดตามผลว่ามาตรการต่างๆทีไ่ ด้ประกาศใช้สามารถช่วยเหลือ ผูป้ ระกอบการได้
อย่างเป็ นรูปธรรม เพราะเมื่อ วิกฤตครัง้ นี้ ผ่ านไป การฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจจะขึ้น อยู่กับ
ความสามารถในการกลับมาดาเนินการของธุรกิจเหล่านี้ ทัง้ นี้ การให้ความสนับสนุ นในการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเทศในระยะ
ยาว

4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ด้านการสื่อสาร
 ขอชื่นชมในการจัดตัง้ ศูนย์ศอฉ.COVID-19 เพื่อเป็ นศูนย์รวมในการสื่อสารให้เป็ น ใน
แนวทางเดียวกัน อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ ควรจัดให้มผี ู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกมาให้ขอ้ มูล
อย่างต่อเนื่อง
 ขอให้ร ฐั บาลสื่อ สารให้เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ปฏิบ ัติต ามมาตรการที่
ประกาศใช้ดว้ ยความเข้าใจทีต่ รงกัน
 ภาคเอกชนพร้อมร่วมมือในการร่วมสื่อสารมาตรการเยียวยาของภาครัฐทีไ่ ด้ประกาศใช้
ให้ประชาชนได้รบั ทราบอย่างชัดเจนและทัวถึ
่ ง
ด้านการบริหารจัดการ
 เอกชนพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการทางานบูรณาการ กับหน่ วยงาน
ต่ า งๆ ทัง้ ในช่ ว งภาวะฉุ ก เฉิ น และหลัง วิก ฤตการณ์ COVID-19 เพื่อ การฟื้ น ตัว ของ
เศรษฐกิจไทยให้กลับมาเข้มแข็งอย่างยังยื
่ น
 ขอขอบคุณภาครัฐที่มมี าตรการดูแลความปลอดภัย และความสงบ ในพืน้ ทีโ่ ดยตารวจและ
ทหาร เพื่อป้องกันคนส่วนใหญ่จากมิจฉาชีพและผูฉ้ วยโอกาส
 ภาครัฐควรต้องรักษาระบบการเงินด้วยการสร้างความเชื่อมันว่
่ า “มีเงินทุนในระบบแบบไม่
จากัด”ด้วยมาตรการทางการเงินต่างๆ
ภาคเอกชนจะพยายามท าหน้ าที่ เพื่ อสัง คมไทยและพร้ อ มประคองสถานการณ์ และช่ ว ยให้
ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิ กฤติ ไปได้ โดยจะร่วม สร้างความมันใจ
่ สร้างความเชื่ อมัน่ สร้าง
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง ร่วมกับภาครัฐ
===============================================================

