
การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) นับเป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งผล 
กระทบให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวลงทั่วโลก
ต้ังแต่ไตรมาสแรกของปี โดยมีการตรวจพบการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ครั้งแรกที่ เมืองอู่ฮั่น 
มณฑลหูเป ่ย ประเทศจีน ในช่วงปลายเดือน
ธนัวาคม 2562 และพบผู้ตดิเชือ้และผู้เสียชวิีตจาก
โรคโควิด 19 ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา 
หลังจากนั้นก่อนช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน ได้ตรวจ
พบว่ามีจ�านวนผู ้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
รัฐบาลจีนจึงออกมาตรการท่ีอาจเรียกได้ว่าเป็น 
“ยาแรง” มาสู้กับโรคโควิด 19 ดังนี้ (แผนภาพ)

มาตรการดังกล่าวนับว่าเป็นการรับมือท่ีสุดโต่ง
แต่ส่งผลส�าเร็จอย่างคาดไม่ถึง เพราะหลังจากนั้น 
รัฐบาลจีนใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการควบคุม
การแพร่ระบาดหลักหลายหม่ืนคนต่อวัน จนกระทัง่
ไม่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มข้ึนอีกในมณฑล 
หูเป ่ยอีกในช่วงกลางเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา 
นอกจากนี้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังสร้างความ
เชือ่ม่ันให้ประชาชนเริ่มกลับมาด�าเนินกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจอีกครั้ง จากการเดินทางไปยังมณฑล 
หูเป่ยเพื่อตอกย�้าว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศจีน “ควบคุมได้แล้ว”

ส่ิงท่ีท�าให้การ “Lockdown” ประสบความส�าเร็จ 
ไม่ใช่เพียงแค่ควบคุมการเดินทางเข้าออกเมือง
เท่าน้ัน แต่มาจากการห้ามประชาชนรวมตัวกัน 
โดยสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักถึงความ 
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ประกาศ “Lockdown” เมืองอู่ฮั่น
ในวันที่ 23 มกราคม รวมถึงควบคุม
การเดินทางเข้าออกของประชาชน
กว่า 60 ล้านคน ในมณฑลหูเป่ย
ทันที เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไป
ยังสถานที่ต่างๆ     

1 ค้นหาผู้ติดเช้ือและห้ามประชาชน
ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันการ
สัมผัสเชื้อโรคระหว่างกัน     
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COVID-19

ถอดบทเรียน
เศรษฐกิจจีนฝ่าวิกฤต



ส�าคัญในข้อน้ีได้เร็วท่ีสุด เพราะเมื่อมีการ 
พบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศ แพทย์ ได้ท�า 
การวินิจฉัยและแยกผู้ติดเชื้อออกมาทันที 
พร้อมทัง้ท�าการติดตามประวัติการสัมผัสเช้ือ
ของผู้ป่วย ท�าให้สิงคโปร์สามารถควบคมุการ
แพร่ระบาดในประเทศได้อย่างเป็นระบบ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19 ในประเทศจีนจะเริ่มควบคมุได้ แต่ยัง
คงมกีารแพร่ระบาดไปทั่วโลก สิ่งที่ถูกกระทบ
อย่างรุนแรงตามมาคงไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจ 
UNCTAD คาดการณ์ว่าจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จะส่งผล 
กระทบให้เศรษฐกิจโลกเติบโตต�่ากว่าร้อยละ  
2 ในปีน้ี ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ขณะท่ีส�านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ท�าการ
ปรับเป้า GDP ของประเทศไทยในปีน้ีลง 
เหลือร้อยละ 1.5-2.5 ขณะท่ีธนาคารแห่ง 
ประเทศไทยคาดการณ์อัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจปี 2563 ติดลบร้อยละ 5.3    

การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนท่ีมีความ
สัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจอย ่างใกล ้ชิดกับ
ประเทศจีน ทัง้ในด้านของการพึ่งพาเศรษฐกิจ
จีนและการท่องเที่ยว รวมถึงการได้รับผล 
กระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวภายใน
ประเทศเองด้วย สมาคมผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห ่งประเทศอังกฤษ (ICAEW)  
คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโดย

ศูนย์ AEC Connect ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงำนใหญ่ ชั้น 2 
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รวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้
ท่ีร้อยละ 4.2 และ GDP ปี 2563 ของบาง
ประเทศในอาเซียนจะเติบโตลดลงกว่าท่ี 
คาดการณ์ไว้ เช่น ประเทศไทยเติบโตอยู่ท่ี 
ร้อยละ 1.9 มาเลเซียร้อยละ 3.9 สิงคโปร ์
ร้อยละ 1 อนิโดนีเซยีร้อยละ 4.9 และเวียดนาม
ร้อยละ 6.1 ด้านส�านักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) 
คาดการณ์การเติบโตของ สปป. ลาวไว้ท่ี 
ร ้อยละ 6.1 และฟิลิปปินส์ท่ีร ้อยละ 6.4  
รวมถงึกมัพูชา เมียนมา และบรไูน ก็มีแนวโน้ม
เติบโตลดลงกว่าที่คาดการณ์ เช่นกัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน
ตกต�่าท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษนับเป็น
สัญญาณเตือนให้ประเทศอื่นๆ ท่ัวโลกได้
ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะ
ต้องเผชิญ โดยการควบคุมการเดินทางเข้า
ออกในประเทศจีน ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่ออุตสาหกรรมการบิน โรงแรม ร้านอาหาร 
และห้างสรรพสินค้า ท้ังยังส่งผลสืบเน่ืองสู่
อุตสาหกรรมการผลิตด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศจีนมีวิธีการรับมืออย่าง
รวดเร็วต่อปัญหาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการเงิน ดังนี้
1. ท�าการเพิ่มสภาพคล่องในระบบและลด
อัตราเงินสดส�ารองของธนาคาร 
2. ใช ้นโยบายการคลังผ่านการลดภาษี
และเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

3 .  ช ่ ว ย บ ริษั ท ที่ ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์การแพร่ระบาดผ่านการลด 
ภาษีและเบ้ียประกันสังคมเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
เกิดการเลิกจ้างพนักงาน 

แต่ต้องพึงระลึกไว้ว่าการกลับสู่สถานการณ์
ปกติเร็วเกินไป อาจก่อให้เกิดความเส่ียงใน
การติดเชื้อระลอก 2 ได้

ในปัจจุบัน บางประเทศเริ่มสามารถรับมือ
กับการแพร่ระบาดของ  โรคโควิด 19 ได้แล้ว 
แต่ผลกระทบจากการใช้มาตรการควบคุม
ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะ
ยาว ซึ่งประเทศจีนนับเป็นชาติแรกท่ีได้รับ 
ผลกระทบอย ่างหนักและส่ิงที่จีนเผชิญ 
สอนให้เราพึงระลึกไว้ 3 ข้อ คือ 1. ต้องใช้
มาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดการกบัโรคโควิด 19 
2. อย่าประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ต�่าเกินไป และข้อสุดท้าย อย่าคาดหวังว่า
จะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันนี้  
เม่ือได้เรียนรู ้จากจีนแล้วเช่ือว่าทั่วโลกจะ
สามารถประเมินสถานการณ์ ได้ดีข้ึนและ
สามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์นี้ไปพร้อมกัน
ได้อย่างแน่นอน     

ที่มา :
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