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ABSTRACT
This academic article "Looking through the lens: Thai political culture to the
national upheaval towards the Covid crisis 19" is a multi - dimensional study of Thai
political culture with the objectives related to this study to be in accordance with
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current events 1 ) Looking through the lens to study the form of administration /
administration. 2) Thai political culture in 2014 – 2020. 3) Cataclysm and well-being of
the nation. 4) Covid 19 crisis affecting Thailand 2020.
Keywords: Administrative styles, Thai political culture, national upheaval
1. บทนำ
ในศตวรรษที่ 21 ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง และแต่ละประเทศล้วนเกิดวิกฤติการณ์ต่างกันเช่นที่
เกาะฮ่องกงก็เกิดการชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่นาน ๆ จะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่อังกฤษกับจีนก็ได้
บรรลุข้อตกลงว่าจะส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนในปี 1997 ทำให้ชาวฮ่องกงเรียกกันว่ า “หนึ่งประเทศ
สองระบบ” (One country two systems) แต่ ใ นปั จ จุ บั น 2563/2020 ปั ญ หาที่ เ กิ ด เป็ น วิ ก ฤติ
ระดับประเทศจนลุกลามสู่วิกฤตระดับโลกก็คือ Covid 19 (coronavirus disease starting in 2019) หรือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่โรคไวรัสโคโรนานี้ได้เริ่มต้นในปี 2019 มาแล้ว เมื่อไวรัส Covid 19 ได้
แพร่กระจายจากประเทศจีนไปสู่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สเปน อิตาลี จากข้อมูลใน
วัน ที่ 12 เมษายน สหรั ฐ อเมริ ก าเป็ น ประเทศที่ มี ผู้ ติ ด เชื้อ และเสี ย ชี วิต มากที่ สุ ด ในโลกมี ผู้ ติ ด เชื้ อ จำนวน
559,968 ราย พบผู้ติ ดเชื้อเพิ่ม 27,089 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 22,036 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,459 ราย
รองลงมาคือสเปน มีผู้ติดเชื้อจำนวน 166,831 ราย พบผู้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,804 ราย ส่วนผู้ เสียชีวิต มีจำนวน
17,209 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 603 ราย ส่วนอิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 156,363 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,092 ราย ส่วน
ผู้ เสี ย ชีวิตในอิต าลี อยู่ ที่ 19,899 ราย พบผู้ เสี ยชีวิตเพิ่ ม 431 ราย : มหาวิท ยาลั ยจอห์ น ส ฮอพกิน ส์ (12
เมษายน) นี่ คือวิกฤติการณ์ ที่ทุก ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิ ญอยู่ในตอนนี้ ทำให้ผู้ เขียนมีความคิดที่จะเขียน
บทความเรื่ อ ง “ มองผ่ า นเลนส์ : วั ฒ นธรรมการเมื อ งไทยสู่ ก ลี ยุ ค ระดั บ ชาติ ต่ อ วิ ก ฤติ โ ควิ ด 19 ” โดย
วัตถุประสงค์ที่จะมองดูรูปแบบวิธีการบริหารของผู้นำประเทศคือนายกรัฐมนตรีโดยเปรียบเทียบเลนส์ตรงนี้ คือ
รู ป แบบ วิ ธี ก ารบริ ห ารของรั ฐ บาลปั จ จุ บั น เป็ น หลั ก กั บ การแก้ ไขปั ญ หาโควิ ด 19 อย่ า งเป็ น ระบบ นั่ น
หมายความว่า การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้เริ่มขึ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ทางการเมือง หมายถึงรัฐบาล
และหน่ายงานราชการทั้งหมด จะบริหารจัดการอย่างไรให้ประชาชนมีค วามสุขในการบริหารของรั ฐบาลและ
ไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลผ่านนโยบายสาธารณะของรัฐบาลปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการนำเสนอบทความต้องการให้ทราบ 1) รูปแบบการบริหารของรัฐบาลปัจจุบันว่า
สามารถแก้ ไขปั ญ หาได้ ต รงตามความต้ อ งการของประชาชนหรือ ไม่ 2) อยากอธิ บ ายวัฒ นธรรมทางการ
เมืองไทย (Thai political culture) ว่ายึดหลักวัฒนธรรมไหนการบริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
3 ) อยากอธิบายคำว่า กลียุคคืออะไรและส่งผลกระอย่างไรในระดับชาติ 4) วิกฤตโควิด 19 : 2563 ส่งผล
กระทบอย่างไรกับประชาชนภายในรัฐ โดยขอบเขตของบทความนี้จะอธิบายให้เห็นถึงรูปแบบต่าง ๆ ภายใน
รัฐอย่างชัดเจนสู่การพัฒนารัฐให้มีการพัฒนาต่อไป
1) รูปแบบการบริหารของรัฐบาลปัจจุบัน
คำว่า”มองผ่านเลนส์ ” ผู้เขียนขอเปรียบเทียบกับรูปแบบการบริหารของรัฐบาลปัจจุบัน : พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขออธิบาย 2 ประเด็น 1) รูปแบบการบริหารของรัฐบาล นับตั้งแต่
รัฐบาลปั จ จุ บั น ได้เข้ามาบริ ห ารประเทศ 2557-2563 นั้น ถือว่าเป็ นการทำงานที่ไม่เป็ นระบบยังขาดความ
ต่อเนื่องของนโยบาย ยังมีอำนาจทางการเมือง (Political power) Gideon Sjobery (1971, p.6) เข้ามามี
บทบาทต่อรูปแบบการพัฒ นา อย่างรถไฟความเร็วสูงกลุ่มที่ได้ทำโครงการนี้คือเครือ CP โดยมีการผูกขาด
อำนาจอาจเป็นยุคสมัยฟาสซิสต์เรืองอำนาจ ฟาสซิสต์มองว่าเรื่องความเสมอภาค เสรีภาพ ความก้าวหน้า ฯลฯ
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เป็นเรื่องไร้สาระ เป็นภาพมายา เพราะ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมปั่นป่วน ไร้ซึ่งระเบียบวินัย อาจเข้ากับ
แนวคิด ทฤษฏีของกรัมชี่เป็นนักปรัชญาว่าด้วยการปฏิบัติ (Philosophy of praxis) ความคิดทางการเมือง
และสังคมของเขาในแต่ละแนวคิดนั้นมีจุดร่วมอยู่ที่ความพยายามทำความเข้าใจความเชื่อมโยงอันซับซ้อนทาง
สังคมโดยมีเป้ าหมายสูงสุ ดอยู่ ที่การเปลี่ ย นแปลงความสั มพันธ์ทางสั งคมไปสู่ สั งคมที่ดีกว่า (Gramsci, A.
1 9 9 5, p.1 5 7)
ส่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมคือตำแหน่งทางการเมืองจะมีการจัดสรรในระหว่างเครือข่ายของตนเองเป็น
หลัก 2) นโยบายสาธารณะที่ประชาชนได้จากรัฐบาล นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนที่เห็น
เป็นรูปธรรมนั้นผู้เขียนพิจารณาดูแล้วจะเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้น ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่านโยบายที่รัฐบาล
ก่อนทำไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ 30 บาทรักษาทุกโรค OTOP เป็นต้น
ถ้ า เป็ น รั ฐ บาลที่ มี รู ป แบบการบริ ห ารคื อ 1) ต้ อ งมี ก ารกำหนดนโยบายของรั ฐ บาลให้ ชั ด เจน
2)ประชาชนภายในรัฐจะต้องได้รับนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกั นด้วย 3) ผู้ที่นำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับงบประมาณอย่างเต็มที่ ตอนนี้รัฐบาลปัจจุบันได้
ขอเงินงบประมาณที่ให้กับทุกกระทรวงขอคืน 10% เพื่อที่จะเอางบประมาณนั้นมาบริหารประเทศ ลักษณะ
สำคัญทางการเมืองที่อยู่ในระยะกำลังเปลี่ ยนแปลง Lucian Pye (p.538) ของไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
1) ความสัมพันธ์ทางการเมือง (Political relations) จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัว การต่อสู้ทางการเมืองมักจะ
เป็นเรื่องของเกียรติยศ อิทธิพลมากกว่านโยบาย 2) พรรคการเมือง (Political party) จะเป็นการรวมกลุ่ม
พรรคพวก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก รัฐบาลปัจจุบันน่าจะทำคือ “การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม” (Social Mobilization) Karl Deutsch (1978, p.384) นั้นคือเป็นกระบวนการที่ช่วยผลักดันให้
ประชาชนหลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความจน และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนความ
งมงายในความคิด รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในชาติให้คิดนอกกรอบและสามารถอยู่รอดในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
สรุปว่า สิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องทำคือต้องให้ประชากรภายในรัฐจะต้องได้รับนโยบายสาธารณะ
อย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาลจะต้องทำให้คนภายในรัฐได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้คิดเสมอว่า
รั ฐ บาลเป็ น เสมื อ นองค์ ก รทางการเมื อ งหลั ก มี ห น้ า ที่ ส ำคั ญ คื อ ต้ อ งใช้ อ ำนาจที่ ช อบธรรมเพื่ อ การจั ด สรร
ทรัพยากรของสังคมให้ทวั่ ถึง
2) วัฒนธรรมทางการเมืองไทย
การศึกษา “วัฒนธรรมทางการเมือง (Political culture)” Sidney Verba (1965, p.516) นั้น
หมายถึง "ระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับแผนงานของกิจกรรมทางการเมือง และสถาบันทางการเมือง” ถ้าหากเป็น
รัฐบาลผู้ที่ทำหน้าที่บริหารรัฐแล้วก็ต้องมีก ารวางแผนพัฒนาทุกระบบภายในรัฐไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและวัฒ นธรรมต่าง ๆ ที่เป็ นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย แต่รูปแบบหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒ นธรรมทางการเมืองของไทยนั้ น ส่ วนใหญ่ แล้ วจะเกี่ยวข้องกับ คำว่า “อำนาจนิ ยม (Popular power)”
Kurian (2011, p.103) เป็ น ระบอบการเมื อ งที่ มี ฐ านอยู่ บ นอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งแบบเผด็ จ การชนิ ด ที่
ผู้ปกครองสามารถใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือรัฐ หรือกลุ่มคนใด ๆ ในการดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายสูงสุด คือ
การรักษาอำนาจของตน โดยมักจะไม่คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ปฏิปักษ์กับผู้นำ ควบคุมสื่อมวลชน ผูกขาดการใช้อำนาจและจำกัดการตรวจสอบ
การวิเคราะห์วัฒนธรรมและความมีเหตุผลในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยให้ความสนใจกับปรัชญา
โครงสร้างนิยม (Structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (Post Structuralism) ซึ่งต่อมาพัฒนามาสู่ แนวคิด
หลังสมัยใหม่นิยม (Post Modernism) แม้ว่ามิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) นักประวัติศาสตร์ความคิดคน
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สำคัญ ให้คำอธิบายวิธีการทำงานของตนเองว่าต้องการวิพากษ์ต่อระบบคิดเพื่อสร้างความเข้าใจสังคมร่วมสมัย
และกรอบความรู้ตามยุคสมัย แต่จะเราจะรับรู้ได้ถึงอิทธิพลทางความคิดของเขาในเชิงสังคมวิทยาซึ่งมักถูก
นำไปอ้างอิงวิเคราะห์ และสร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีพลัง (Foucault M., 1991, p.65)
ลักษณะสำคัญของระบอบอำนาจนิยมคือการกระทำและการตัดสินใจของผู้ปกครองไม่ ถูกจำกัดโดย
สิ ท ธิ เสรีภ าพ และความเสมอภาคของประชาชน ในขณะที่ สิ ท ธิ เสรีภ าพของประชาชนมีอ ยู่อย่ างจำกั ด
ยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับ
ผลกระทบของการแพร่ ร ะบาดจากไวรั ส COVID - 19 หากจะถามว่าไม่ มี วิก ฤติ โควิ ด 19 นี้ จ ะมี ห รือ ไม่
มาตรการเยี ย วยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบ ตามประวัติศ าสตร์ของวัฒ นธรรมการเมือ งไทยแล้ วส่ วนใหญ่ จ ะไม่มี
นโยบายนี้ขึ้นมาจะเป็น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่น่าใช่ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันแม้กระทั่ง
นโยบายสาธารณะที่เป็นรูปธรรมก็ยังไม่สามารถทำได้เลย ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นการต่อรองทางการเมือง
กับประชาชนในมิติของพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสให้กับพรรคการเมืองของตนเองก็ว่าได้ และทำให้ประชาชนมอง
รัฐ บาลว่าดูแลประชาชน แต่พ อมีโครงการนี้ ขึ้นมาการพิ จารณาตามสิ ท ธิในระบบงบประมาณก็ไม่ทั่ วถึ ง
เหมือนเดิม นักการเมืองบางคนยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองคืออะไรรู้อยู่อย่างเดียวคือเราอยู่ใน
กลุ่มที่ได้รับพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ จึงเป็นความโน้มเอียงทาง
การเมืองพิจาณาโดยความเชื่อ ความรู้สึกเท่านั้นเอง
Kenneth P. Langton (1969, p.5) ได้ อ ธิ บ าย การเรี ย นรู้ ท างการเมื อ ง (Political learning)
หมายถึ ง “กระบวนการที่ บุ ค คลได้ เรี ย นรู้ แ บบแผนพฤติ ก รรม และอุ ป นิ สั ย ” แต่ ในรั ฐ บาลปั จ จุ บั น นั้ น
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงต่ าง ๆ ส่ ว นใหญ่ จะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตำแหน่ ง ยกตั ว อย่ างรั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็ น พลเอกอนุ พ งษ์ เผ่ าจิน ดา และตำแหน่ งรองนายกรัฐมนตรีข าดไม่ได้ คือพลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นอำนาจนิยมอย่างแท้จริงลักษณะของอำนาจที่เ ข้มข้นและรวมเข้าสู่ศูนย์กลางอย่าง
มาก ซึ่งรักษาไว้โดยการปราบปรามทางการเมืองและการกีดกันคู่แข่งที่เป็นไปได้ รัฐบาลอำนาจนิยมใช้พรรค
การเมืองเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล การเลือกตั้งจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรี (free) เที่ยงธรรม (fair) และ
โปร่งใส (transparent) Badie, (2011, p.112) ที่ปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ อาทิ การ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การแทรกแซงของคณะทหาร ไม่มีการครอบงำ หรื อจำกัดคู่แข่งทางการเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง จึงจะนั บได้ว่าเป็ นการเลื อกตั้งที่เพียงพอและจำเป็นที่จะนำไปสู่ระบอบเสรีประชาธิปไตยได้ อย่าง
แท้จริง แต่ส ำหรับ วัฒ นธรรมการเมืองไทยใหม่ การเลื อกตั้ง 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองที่ช นะการ
เลือกตั้งได้ชัยชนะและมีเสียงข้ างมากอย่างพรรคเพื่อไทย ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วพรรคที่ชนะการ
เลือกตั้งจะต้องได้จัดตั้งรัฐบาล แต่วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบใหม่พรรคที่มีเสียงข้างน้อยได้จัดตั้งรัฐบาล ทำ
ให้การใช้กลไกเสียงข้างมากขาดอำนาจต่อรองทางการเมืองในที่สุด จนทำให้เสียงข้างน้อยที่ได้จัดตั้งรัฐบาลนั้น
เป็นบ่อนทำลายกลไกตรวจสอบการเลือกตั้งของประชาชนคนที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยก็ได้
วัฒนธรรมการเมืองไทยแบบใหม่ของรัฐบาลปัจจุบันนั้นเป็นการนำเอาอำนาจเผด็จการทางทหารเข้า
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบจนนำไปสู่อำนาจนิยมซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตย ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่า-ใหม่นั้น อำนาจนิยมและประชาธิปไตยจะมาคู่กันเสมอ แต่รัฐบาลปัจจุบันนั้น
มีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาคือเผด็จการทางทหารเข้ามาด้วยอย่างกระจ่างชัด บางครั้งกระบวนการยุติธรรมที่เป็น
อิสระปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ
สรุ ป ว่ า ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยของไทยได้ เลื อ นหายไปแล้ ว จะเหลื อ แค่ ค ำว่ า ประชาธิ ป ไตย
(Democracy) แต่ ร ะบบไม่ ใช่ ป ระชาธิ ป ไตยที่ ป ระชาชนต้ อ งการ ประชาชนต้ อ งการเหมื อ นกั บ อั บ ราฮั ม
ลิ น คอล์ น (Abraham Lincoln) กล่ า วไว้ ว่ า ”ประชาธิ ป ไตยเป็ น ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่ อ
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ประชาชน” เพราะว่าความเป็ น ประชาธิปไตยนั้นเกิดจากประชาชนผู้ที่ทำให้เกิดเป็นประชาธิปไตย เพราะ
ตัวชี้วัดที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ การจัดการเลือกตั้งของประชาชนนั่นเอง
แนวคิดประชาธิปไตยของ ฟูโกต์ไม่เชื่อว่า “มนุษย์นั้นมีอำนาจในการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ
เรี ย กแทนชื่ อ คน สั ต ว์ และสิ่ ง ของ เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นความคิ ด ของตนเองตลอดจน เป็ น ตั ว แทน ความจริ ง
(Representative) ที่ตายตัวอย่างตรงไปตรงมา”กระบวนการสร้างสัญญาและเป็นการใช้อำนาจรูปแบบหนึ่งใน
การสร้างถ้อยแถลง (Statement) ผลิตซ้ำความหมายและคุณค่าให้ แก่มนุษย์และสังคม ด้วยการตอกย้ำและ
ปิดกั้นความเชื่อบางประการ แต่คืออำนาจที่ก่อรูปวาทกรรม (Discursive Practice) เพื่อชูเอกลักษณ์ ให้แก่
บางสิ่งขณะเดี ยวกันก็สร้างความเป็น อื่นให้กับบางสิ่งต่างหาก (Foucault, 1994, p.43) นั่นหมายความว่า
ภาษาเป็นปฏิบัติการในการสร้างความจริงและความชอบธรรมให้กับตัวมันเอง
สุดท้าย แนวคิดประชาธิปไตยของ กรัมซี่ ได้กล่าวถึง “วิกฤติของภาพรวมเชิงนโยบาย” ในการผลิต
สร้างปัญญาชนของชาตินั้นเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่ง ในการส่งผลให้เกิดปัญหาที่รอบด้านกว่าและถึงที่ สุด
แล้ ว ก็ เกิ ด ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง (Organic crisis) ของรั ฐ (Gramsci, 1971, p.26) การมองปั ญ หาและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองแบบเชื่อมโยงและเป็นองค์รวมนั้นเป็นจุดเด่นสำคัญประการหนึ่ง
3) กลียุคระดับชาติ
คำว่า ”กลียุค” ก่อนอื่นผู้เขียนต้องขออธิบายก่อนว่าทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่า “กลียุคระดับชาติ ” นั้น
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งไรกั บ การบริ ห ารประเทศของรั ฐ บาลไทย ผู้ เขี ย นจะขออธิ บ ายคำว่ า กลี ยุ ค คื อ อะไร
1) Upheaval แปลว่า การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ 2) Chaos แปลว่า ความโกลาหล, ความยุ่งเหยิง, ความ
สับสนวุ่นวาย 3) Calaclysm แปลว่า ความหายนะ นั่นคือความหมายของแต่ละศัพท์ที่มีความหมายของคำว่า
“กลี ยุ ค ” แต่ ส ำหรั บ ผู้ เขี ย นแล้ ว ขอจำกั ด ความของคำว่ า กลี ยุ ค ว่ า เป็ น ยุ ค ข้ า วยากหมากแพง เป็ น ยุ ค ที่
ยากลำบากต่อการดำเนินชี วิต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อ
อันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563" โดยประกาศให้ "โรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็น
โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 ลงนามโดย นายอนุ ทิ น ชาญวี ร กู ล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 มี.ค.) เป็นต้นไป นั่นหมายความว่า
ไทยเข้าสู่กลียุคอย่างเต็มรูปแบบ
1) Upheaval เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในประโลกสู่ประเทศต่าง ๆ ไทยก็ได้รับผลกระทบ
เช่นกันยกตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตรถยนต์อย่าง Toyota Isuzu Ford ต้องลดการผลิตจึงต้องลดพนักงานลง
โดยปริยายทำให้พนักงานเหล่านั้นว่างงาน และยังมีวิกฤติที่เกิดโดยตรงกับคนไทยและแรงงานต่างด้าวก็คือ
การปิดด่านผ่อนปรนทั่วประเทศและรัฐบาลยังมีเคอร์ฟิว คำว่า "เคอร์ฟิว" (curfew) คือ การประกาศมาตรการ
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน หรือการห้ามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใด ๆ ก็ดี ณ พื้นที่นั้นในระหว่างที่มีการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 หรือ
พระราชกฤษฎีกาฉุกเฉิน เพื่อลดการระบาดของเชื้อ "โควิด -19" มีผลวันที่ 26 มี.ค. ยังมีเพิ่มเข้ามาก็คือ ห้าม
บุคคลใดในราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง 4 ทุ่มถึงตี 4 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของไทยและยังทำให้ประชากร
ได้รับผลกระทบจากการบริหารประเทศด้วย ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นแก้ปัญหาไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 1)ประชาชนคนที่ว่างงานกลับบ้านเพื่อที่จะมาดำเนินชีวิตแบบเดิม แต่กลับ มาแล้วยังต้องโดนกักตัว
อีก 14 วัน แถมยังต้องโดนเคอร์ฟิวอีก 2) สถานบริการ ร้านอาหารก็ให้งดทานที่ร้านให้ไปทานที่บ้านอย่างเดียว
แต่รัฐบาลหารู้ไม่ว่าร้านอาหารเหล่านั้นเขาเข้าใจว่าห้ามนั่งทานที่ร้านก็เลยปิดร้านไปโดยปริยาย ปัญหาก็คือเงิน
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ที่ จ ะมาจุ น เจื อ ครอบครั ว ก็ ไม่ มี จึ ง ทำให้ เป็ น ปั ญ หาสั ง คม เช่ น การผู ก คอตาย กระโดดตึ ก ตาย เป็ น ต้ น
สถานการณ์ปัจจุบันลุกลามจากเมืองหลวงสู่ชนบทอย่างเห็นได้ชัด
2) Chaos ความโกลาหล, ความยุ่งเหยิง, ความสับสนวุ่นวาย รัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายที่จะ
เยี ย วยาประชาชนจากผลกระทบโควิด 19 โดยรัฐ บาลเปิ ดมาตรการเยีย วยาลู กจ้างชั่ว คราว อาชีพ อิ ส ระ
นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส "โควิด -19" (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนจาก
มาตรการเยี ย วยา รายละ 5,000 บาทต่อ เดือน โดยต้ องลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้ งกัน .com
ผู้เขียนมองว่าเป็น การแก้ปัญ หาเฉพาะหน้าเพื่ อต้องการการต่อรองทางการเมืองในอนาคต เพราะว่าถ้าเป็น
นโยบายสาธารณะจริง ๆจะต้องต่อเนื่องและเป็นธรรมกับทุกกลุ่มสาขาอาชี พ ๆ ที่ได้รับเงินเยียวยาเต็ม ๆ ก็คือ
คนที่เข้าใจในการเข้าร่วมในโครงการของรัฐบาล แต่คนที่เป็นเกษตรกรนั้นส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจระบบเท่าที่ควร
จึงไม่ค่อยได้รับนโยบายสาธารณะจากรัฐบาลเท่าที่ควร James Coleman (1971:75) ได้กล่าวถึง ความ
เสมอภาค (Equality) แบ่งออกเป็น 3 ประการ 1. ความเสมอภาคในฐานที่เป็นราษฎร 2. ความเท่าเทียมกัน
ภายใต้กฎระเบียบ 3. ปทัสถานที่มีหลักเกณฑ์อยู่บนความสัมฤทธิผล
เมื่อประชาชนภายในรัฐล้วนต้องการความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นคณาธิปไตยกับ
ชนชั้นรากหญ้า แต่รัฐบาลปัจจุบันเลือกปฏิบัติจะให้สิทธิแค่คนที่เข้าใจในระบบการสมัครเข้าเยียวยาแต่ชนชั้น
รากหญ้าบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาลจึงทำให้
ประชาชนเกิดความสับสนวุ่นวายกับนโยบายสาธารณะของรัฐจนทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ ประชาชนผู้ที่
สมัครร่วมโครงการของรัฐบาลแล้วไม่ได้รับงบประมาณเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาลจึงเกิดความโกลาหล
วุ่นวายว่าทำไมไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเท่าเทียมกันจากการพิจารณาของกระทรวงการคลัง จึงทำให้เกิดเป็น
ปัญหาระดับชาติจากนโยบายของรัฐบาล
3) Calaclysm ความหายนะ ผู้เขียนขออธิบายคำว่า ความหายนะนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับกลียุค
ระดับชาติ นโยบายสาธารณะของทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศนั้นส่วนใหญ่จะไม่ยั่งยืนพอยุ บสภาแล้ว
นโยบายก็หายไปกับรัฐบาลชุดนั้น จึงทำให้ระบบทุกระบบภายในรัฐนั้นต้องกลับมาเริ่มต้นนับจากศูนย์ ใหม่โดย
ไม่มีการต่อยอดนโยบายอย่ างที่หลาย ๆ ประเทศเขาทำกันจึงทำให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวผ่าน Small
Power ได้เลย
Lucian W. Pye (1966, p.35) ได้ กล่ าวถึง การพั ฒ นาทางการเมือง (Political Development)
ไว้ดังนี้ 1) เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ เปรียบเสมือนสิ่ งที่จะเอื้ออำนวยต่อความเจริญทางเศรษฐกิจ
เช่น ช่วยให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น เช่น นโยบายเยียวยา 5,000 บาท ของรัฐบาลปัจจุบัน
2) เป็นการดำเนินงานของรัฐชาติ (Nation - State) สามารถปรับตัวและดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของ
สังคมได้ในระดับหนึ่ง เช่นเหตุการณ์เคอร์ฟิว 3) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change
process) เป็นการพัฒนาระบบทุกอย่างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับรูปแบบการพัฒนาทางการเมืองของไทยสู่การพัฒนาทุกระบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น
จะต้องมีการสร้างความทันสมัย (Modernization) James O Connell (1976, p.17) กล่าวถึงการสร้างความ
ทัน สมัย ประกอบด้วยหลายประเด็น คือ 1) มีการคิดค้นแสวงหาความรู้แบบใหม่อย่างต่อเนื่อง ผู้ บ ริห าร
ระดับสูงภายในประเทศนั้นจะต้องเป็นผู้คิดหานโยบายสาธารณะที่สามารถทำได้และต่อเนื่องด้วย 2) มีการใช้
เครื่องมือและเทคนิคที่ทันสมัยให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อให้ทันสมัยกับความต้องาการของประชาชน 3) มีโครงสร้างทางสังคมที่ยึดหยุ่นและมี เอกลักษณ์ที่คงอยู่
โดยโครงสร้างทางสังคมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการการพัฒนาประเทศ
ยกตัวอย่างเช่นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ารสร้ า งความทั น สมั ย ภายในรั ฐ ประสบความสำเร็ จ ได้ นั้ น โดย C.E. Black
(1966:67) จำแนกออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การท้าทายของความเป็นทันสมัย การสร้างชุมชนและการ
เลื่อนชั้นทางสังคมให้เป็นชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนเข้มแข็งในอนาคต โดยผู้ปกครองจะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์
ของรัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 2) ความเป็นปึกแผ่นของผู้นำที่เป็นทันสมัย วิกฤติการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนั้นจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารระดับสู งว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
หรือไม่ 3) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารระดับสูงจะต้องวิเคราะห์ว่าปัจจัยพื้นฐานของรัฐนั้นคือ
อะไร และทำอย่างไรประชาชนจะสามารถนำผลผลิตมาสู่ตลาดได้ 4) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
ปัจจัยหลักที่ทำให้รัฐเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันคือ การทำงานโปร่งใส และตรวจสอบได้ ถึงการทำงานให้มีความ
เสมอภาคทุกคนภายในรัฐ
เมื่อรัฐมีความการสร้างความทันสมั ยแล้วต้องมีการสร้างความทันสมัยทางการเมือ งไปพร้อม ๆ กัน
ด้วยถึงจะเข้ากับการพัฒนาการเมืองในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยี หรือว่านวัตกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องพัฒนาไป
พร้อมกัน Samuel P. Huntington (1971, p.34) ได้เสนอตัวแปรสำคัญ 3 ประการที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง
ความทันสมัยทางการเมือง (Political Modernization) ถึงจะทำให้ระบบการเมืองของไทยพัฒนาได้ในอนาคต
คือ 1) ความเป็นเหตุเป็นผลของอำนาจหน้าที่ (Rationalization of Authority) อำนาจทางการเมืองไม่ควรมี
ผลประโยชน์เข้ามาแทรกแซงทางการเมือง โดยผู้มีอำนาจสูงสุดควรตัดสินใจให้คนเข้ ามาทำงานอย่างมีเหตุผล
และต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ยกตัวอย่างรัฐมนตรีบางท่านมีความรู้ความสามารถไม่
ตรงกั บ ตำแหน่ ง เข้ า ไปบริ ห าร 2) ความแตกต่ า งซั บ ซ้ อ นของโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ท างการเมื อ ง
(Differentiation of Political Structure) รูปแบบการบริหารตามระบอบการปกครองถือว่าสำคัญมากต่อ
การบริ ห ารรั ฐ ให้ เป็ น อิ ส ระในการทำงาน ความซั บ ซ้ อ นของโครงสร้างนั้ น ทำให้ ก ลุ่ ม ผลประโยชน์ เข้ ามา
แทรกแซงทางการเมืองได้ อำนาจหน้า ที่ทางการเมืองจึงถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ ยกตัวอย่างผู้รับเหมา
งานระดับชาติ (รถไฟความเร็วสูง) งบประมาณจะไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มผลประโยชน์ที่มาคู่กับพรรคการเมือง
3) การเข้ามีส่ วนร่ว มทางการเมื อง (Political Participation) กลุ่ มทางสั งคมต่าง ๆ ที่เข้าไปมี บทบาททาง
การเมือง อาจจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ ยกตัวอย่างกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เงินเยียวยา 5,000 บาท
เข้าไปชุมนุมประท้วงที่กระทรวงการคลังเพื่อขอความเป็นธรรมจากรัฐ
สรุป กลียุ คระดับ ชาตินั้ น จะเป็ น การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่าสามารถทำให้ ประชาชน
ภายในรัฐมีความสุขกับการบริหารได้หรือไม่กับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ ยังสามารถอธิบายได้ว่านโยบาย
สาธารณะนั้นเข้าสู่ผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่และเท่าเทียมเพียงใด
4) วิกฤติโควิด 19
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทั่วโลกต่างพากันหาทางออกโดยการหาวิ ธีแก้ไขไม่ให้โควิด 19 ระบาดไป
ในเขตหรือรัฐต่าง ๆ สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์
อย่างศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ และผู้อำนวยการศู นย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบันฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้วิเคราะห์ว่า “ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19” จะตกอยู่
ที่ครอบครัว (Family) เป็นอันดับแรก ผู้ที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Vulnerable Families) เป็นหลัก
โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพเป็นวัน ๆ สูญเสียรายได้ บางครั้งยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางด้านสาธารณสุขได้เท่ากับคนที่มีฐานะ
สำหรับผลกระทบในระยะสั้นสู่ระยะยาวของทุกระบบในประเทศไทย
1) ผลกระทบต่ อ การเจ็ บ ไข้ ได้ ป่ ว ยและการเสี ย ชี วิ ต (Direct Costs from Sickness and
Mortality) 1) ผลกระทบด้านสุขภาพเป็นอย่างแรก ซึ่งผลกระทบนี้จะเริ่มตั้ง แต่การที่มีผู้เจ็บป่วยจากการติด
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เชื้อจำนวนมาก 2) ค่าใช้จ่ายในการรักษา กระทบไปถึงข้อจำกัดในการจัดสรรทรัพยากรด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ ทั้งทางด้านกำลังคน งบประมาณ สถานที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่หลายประเทศต้อง
ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ จึงส่งผลทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะกับคน
จนที่จะต้องเป็นผู้แบกรับปัญหา
2) ผลกระทบต่อการจ้างงาน ค่าจ้าง ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยจากการติด
เชื้อเป็นจำนวนมาก ย่อมส่งผลไปสู่การสูญเสียรายได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยการ
สูญ เสี ยงานหรือเสีย รายได้นี้ จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนทีมีฐานะยากจนที่เป็นแรงงานนอกระบบ (Informal
Worker) มากกว่าคนที่มีรายได้แน่นอนจากงานประจำ และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนา/กำลัง
พัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
3) ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิต ต้องประสบปัญหาการชะงักงันในการผลิต โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นโรงงานการผลิตของโลก (The
World’s Factory) ซึ่งเมื่ อ ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศจีน จำเป็ น ต้ องหยุ ด การผลิ ตในโรงงานแล้ ว ย่ อ ม
กระทบกับยอดการผลิตและการส่งออกจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยเฉพาะกับประเทศกำลังพัฒนาอย่าง
ประเทศไทยที่ระบบเศรษฐกิจจำต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นสำคัญ
4) ผลกระทบจากพฤติ ก รรมที่ ห ลี ก เลี่ ย ง (Aversion Behavior) รั ฐ บาลของหลายประเทศได้
ตัดสินใจที่จะยกเลิกกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 1) การที่ภาครัฐในหลายประเทศที่
ตัดสินใจปิดประเทศ/ปิดเมืองและห้ามให้เกิดการเดินทางระหว่างกัน 2) การประกาศให้ธุรกิจหรือสถานบริการ
ที่โดยปกติจะต้องรับคนเป็นจำนวนมากต้องปิดทำการชั่วคราว 3) สถาบันการศึกษาที่จำเป็นต้องหยุดการเรียน
การสอน จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ และ 4) ประชาชนที่ต้องกักตัวเองอยู่กับบ้าน 14 วัน ด้วยสาเหตุต่าง
ๆ เพื่อพยายามที่จะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ ซึ่งการหยุดกิจกรรมต่าง ๆ นี้ จะกระทบ
ไปสู่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การขนส่ง และธุรกิจด้านการค้าปลีกต่าง ๆ
5) ผลกระทบต่อผู้บริโภค กิจกรรมต่าง ๆ จะเกิดการชะงักงัน ยกตัวอย่างเช่นการปิดร้านสะดวกซื้อ
7-11 ต้องปิ ดตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04. 00 น.สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การเกิดผลกระทบต่อผู้ บริโภคในทางลบด้าน
อุปทานการผลิต (Adverse Supply Shock) อันจะส่งผลต่อสภาวะการเงินเฟื้อในสินค้าที่จำเป็นบางประเภท
ได้ เช่น หน้ากากอนามัย หรือเจลล้างมือ เกิดสินค้าขาดแคลนและผู้ขายเห็นช่องทางในการเก็งกำไร จะเห็นได้
ชัดเจนคือร้านอาหารที่ต้องปิดตัวไปอย่างไม่รู้ว่าจะเปิดร้านวันไหน เพราะพิษโควิด 19 และผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจทั้งหมด เมื่ออุปสงค์ในสินค้าต่าง ๆ ลดลงแล้ว ย่อมส่งผลทำให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
การพั ฒ นาระบบของไทยนั้ น จะต้ อ งมี การสร้ างความทั น สมั ย ทางการเมื อ งกั บ การพั ฒ นาทาง
การเมือ ง (Political Modernization and Political Development)กั บ การแก้ ปั ญ หาวิ กฤติ ระดั บ ชาติ ใน
ปัจจุบันสู่การพัฒนาในอนาคต โดยการมองผ่านเลนส์:วัฒนธรรมการเมืองไทยสู่กลียุคระดับชาติต่อวิกฤติโควิด
19 เมื่ออธิบ ายความหมายของทั้ ง 2 อย่ างระหว่างการสร้างความทันสมัยทางการเมืองกับการพัฒ นาทาง
การเมื อ ง สำคั ญ อย่ า งไรกั บ การพั ฒ นาประเทศให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ ใ นอนาคต Political
Modernization เป็นเรื่องอาจเกี่ยวโยงกับคน สังคม และเศรษฐกิจที่กำลังทันสมัย ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้
คนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น สำหรับการสร้างความทันสมัยทางการเมืองของไทยนั้นยังต้องมี
การปรับตัวให้เข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงให้ทัน กับศตวรรษที่ 21 โดยประชาชนภายในรัฐไม่สามารถจะรู้
ได้ว่าผู้นำประเทศนั้นจะพัฒนาประเทศไปในรูปแบบใด และจะตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากระบบหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาคนว่างงาน ปัญหาวิกฤติความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหา
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ความไม่ เท่ า เที ย มกั น กั บ เงิน เยี ย วยาจากรั ฐ บาล 5,000 บาท เป็ น ต้ น Political Development เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงเมืองไปสู่ความทันสมัยทำให้รัฐมีประสิทธิภาพในการตอบสนองอันนำไปสู่ระดับของการพัฒนา
ทางการเมื อ งสู งขึ้ น ด้ ว ย Almond and Powell (1966, p.215) ได้ อ ธิบ ายปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ 2 ประการ คื อ
1) ระบบการเมืองมีโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่นแต่ละรัฐบาลนั้นมีรูปแบบการบริหารรัฐ
แตกต่างกัน ทำให้ระบบต่าง ๆนั้นจึงมีความซับซ้อนทางการบริหารจึงทำให้งบประมาณมาสู่ชุมชนล่าช้าในที่สุด
2) มีวัฒนธรรมการเมืองแบบโลก เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีลักษณะเชิงปฏิบัติและหาข้อเท็จจริงได้และมี
ลักษณะเจาะจง โดยการกำหนดนโยบายสาธารณะนั้นต้องไม่ตกอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง งบประมาณ
ต้องลงสู่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมและตรวจสอบได้ด้วย ยกตัวอย่างโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
วิกฤติโควิด 19 5,000 บาทต่อคน
สรุปว่ากลียุคระดับชาตินั้นได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ - เอกชนและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือผู้ บ ริโภคและเจ้าของร้านอาหารและร้านโชห่ ว ยที่ขาดรายได้จากการขายด้วยวิกฤติ
เคอร์ฟิวนั่นเอง
ดังนั้น มองผ่านเลนส์ : วัฒนธรรมการเมืองไทยสู่กลียุคระดับชาติต่อวิ กฤติโควิด 19 สู่การพัฒนาทาง
การเมืองในศตวรรษที่ 21 ก่อนจะมีการพัฒนาทางการเมืองนั้นให้เข้ากับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 ต้องหา
ความเป็นทันสมัยภายในรัฐก่อนถือว่าเป็นปรากฏการณ์สากลที่ทุกรัฐนั้นพยายามทำให้เกิดมีภายในรัฐถือว่าเป็น
เป้าหมายหลักของการพัฒนา ในทางการเมืองทุกคนหวังที่จะพัฒนาการเมืองมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพมี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองของประชาชนภายในรัฐ แต่วิกฤติประเทศไทยที่เกิดขึ้นจนทำให้ไม่มีการพัฒนา
ทางการเมืองได้เลยอันได้แก่ 1) วิกฤติการณ์เรื่องของความผูกพัน (Identity Crisis) หมายถึงความรู้สึกรักชาติ
เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยไม่ว่าจะเป็นความผูกพันต่อดินแดน กลุ่มทางสังคมหรือชนชั้น
ใด ๆ ที่ มี บ ทบาทที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง ที่ ไปผู ก พั น กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ 2) วิ ก ฤติ ก ารณ์ เรื่ อ งของความชอบธรรม
(Legitimacy Crisis) หมายถึงโครงสร้างหลักทางการเมือง ได้แ ก่สถาบันทางการเมือง พรรคการเมืองเป็นต้น
3) วิกฤติการณ์เรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation Crisis) หมายถึง การเข้าไป
เกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมือง เช่นไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 4) วิกฤติการณ์เรื่องของความสามารถใน
การเข้าถึงประชาชน (Penetration Crisis) ระดับของความสามารถในการเข้าถึงประชาชนของรัฐบาลนั้น ๆ ดู
ได้จากการนำนโยบายสาธารณะเข้าสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสู่ชุมชนชาวนาในชนบท 5) วิกฤติการณ์
เรื่ อ งของการแจกแจงทรั พ ยากรของสั งคม (Distribution Crisis) รั ฐ บาลเองจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งหาทางเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการแจกแจงทรัพยากรของสังคมในรูปของวัตถุให้ มากขึ้นเพื่อความอยู่รอด รัฐบาลต้อ งมี
ความสามารถในการก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ สินค้าและบริการ ยกตัวอย่างบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐของ
รัฐบาลปัจจุบัน เหมือนที่ David Easton (1967, p.50) กล่าวว่า “การเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการ
แจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อสังคมโดยส่วนรวม โดยมีเอกสิทธิ์ในการใช้ กำลังบังคับเพื่อให้เป็นไปตามนั้น” รัฐบาล
จะต้องมีนโยบายสาธารณะเข้ามาให้กับประชาชนผู้รอรับการพัฒนาจากรัฐบาล 6) วิกฤติการณ์เรื่องของความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Integration Crisis) หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ไม่มีการแจก
แจงทรัพยากรนั่นคือรัฐบาลไร้ความสามารถในการตอบสนองของความต้องการของประชาชนถ้าหากว่ารัฐบาล
ไทยสามารถแก้ไขปัญ หาวิกฤติที่กล่าวมานั้นประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านการเป็น Small Power เป็น
Great Power ได้เลยในอนาคต
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