
สหราชอาณาจักรประกาศงบประมาณประจ าปี 2020 สู้ไวรัส COVID-19 
 

 
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Chancellor of the exchequer - นาย 
Rishi Sunak) ได้ประกาศงบประมาณประจ าปี 2020 โดยจะจัดสรรเงินจ านวน 12,000 ล้านปอนด์ ส าหรับบรรเทา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากไวรัส COVID – 19 และ 18,000 ล้านปอนด์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสหราช
อาณาจักรตามนโยบายรัฐบาล รวมงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2020 สูงถึง 30,000 ล้านปอนด์   

การจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID – 19 รวมถึง การใช้งบประมาณอย่างน้อย 
5,000 ล้านปอนด์ส าหรับ NHS (National Health Service) ในอังกฤษ และ 7,000 ล้านปอนด์ส าหรับภาคธุรกิจ
และแรงงานทั่วสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID – 19 เช่น การ
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวถึงแม้จะยังไม่แสดงอาการ การยกเลิกภาษีธุรกิจส าหรับห้าง ร้าน ต่างๆ ในอังกฤษที่
มีการประเมินมูลค่าต่ ากว่า 51,000 ปอนด์ต่อปี การให้เงินกู้ช่ัวคราวแก่ธุรกิจขนาดล็กและขนาดกลางที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID – 19 ในวงเงินไม่เกิน 1.2 ล้านปอนด์ การให้เงินช่วยเหลือธุรกิจที่มีพนักงานต่ าว่า 250 ราย
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานที่ลาเนื่องจาก COVID – 19 เป็นต้น  

ทั้งนี้ ในวันเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ COVID – 19 เป็นโรคระบาดระดับโลก ในขณะที่  
สหราชอาณาจักรมีแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับ
การจ ากัด (Containment) เป็นการจ ากัดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส โดยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และกักตัวผู้เข้า
ข่ายที่อาจจะติดเช้ือ (2) การชะลอ (Delay) โดยให้ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของผู้คน การกัก
ตัวของผู้มีอาการน่าสงสัย (3) การบรรเทา (Mitigation) เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแพร่
ระบาด COVID – 19 ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น และการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาด และ (4) การวิจัย (Research) ซึ่งจะท าควบคู่ไปกับทุกระดับการรับมือ (1) – (3)  

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นาย Boris Johnson) ได้แถลง
หลังการประชุมฉุกเฉิน COBRA ว่าสหราชอาณาจักรก าลังเข้าสู่มาตรการระดับที่ (2) คือ การชะลอการแพร่ระบาด 
(Delay) เพื่อลดทอนการระบาดให้ได้มากที่สุด โดยคาดว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดในอีก 10-14 สัปดาห์
ข้างหน้า NHS จะมีความพร้อมในการรับมือ และคาดว่าจะมีจ านวนผู้ติดเช้ือสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลจะยังไม่  
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ประกาศหยุดโรงเรียน หรือให้ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจ านวนมากในช้ันนี้  แต่อาจจะพิจารณาขอให้
ยกเลิกกิจกรรมในกรณีที่ท าใหร้ัฐต้องใช้ทรัพยากรมากเกนิความจ าเป็น และขอให้ผู้ที่มีอาการไอ หรือมีไข้สูง (37.8 C) 
อย่างต่อเนื่องกักตัวเองเป็นเวลา 7 วัน ยกเลิกแผนการเดินทางไปต่างประเทศของโรงเรียน และผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 
ปีข้ึนไป หรือมีปัญหาสุขภาพขอให้หลีกเลี่ยงการล่องเรือ และการตรวจหาเช้ือไวรัส COVID – 19 จะมีเฉพาะใน
โรงพยาบาลเท่านั้น นายบอริส กล่าวเพิ่มเติมว่าการระบาดของ COVID – 19 เป็นวิกฤติทางด้านสาธารณสุขในยุค
ใหม่ที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับโรคไข้หวัดทั่วไปเพราะเป็นโรคที่ ไม่มีผู้ใดมีภูมิต้านทานเช้ือไวรัสนี้  นอกจากนี้ 
Chief medical officer กล่าวว่ากรณีที่การระบาดแพร่กระจายสูงสุดอาจสูงถึง 80% ของจ านวนประชากร และมี
อัตราการเสียชีวิตที่ 1%  
 ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นาย Boris Johnson) ได้แถลงแนวทาง
ชะลอการระบาดของไวรัสเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จ าเป็น ลดการติดต่อกับบุคคลอื่น 
ขอให้ผู้ที่ใกล้ชิดผู้มีอาการไข้ และไอให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน เช่น ผับ คลับ โรงละคร 
โรงหนัง และรัฐบาลจะไม่สนับสนุนบริการฉุกเฉินส าหรับการจัดงานที่มีคนจ านวนมาก 
 ในขณะนี้ สหราชอาณาจักรมีผู้ติดเช้ือรวม 1,573 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) สก็อตแลนด์ได้สั่ง
ห้ามการจัดงานที่มีคนเกินกว่า 500 คน และ ไอร์แลนด์ มีผู้ติดเช้ือ 170 คน และได้ประกาศปิดโรงเรียนจนถึงวันที่ 
29 มีนาคม 2563 และห้ามด าเนินกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมมากกว่า 500 คนแล้ว  
 นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ได้เลื่อนการแข่งขันไปจนถึงวันที่ 3 เมษายน 
และการเจรจา Brexit ครั้งที่ 2 ที่ก าหนดจัดในกรุงลอนดอนก็ได้ถูกเลื่อนการประชุม และธนาคารกลางของสหราช
อาณาจักรได้ประกาศลดดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ 0.25 แล้ว  
     ผู้เช่ียวชาญกล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ทั้งในเรื่องความต้องการสนิค้าและบริการที่จะลดลงตามสถานการณ์การค้าที่เช่ืองช้าลง และอาจ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้  
 
ที่มา: BBC News และ The Guardian  

 
ข้อคิดเห็น สคต. 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 ในช้ันนี้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบพฤติกรรมการ
บริโภคของผู้บริโภคให้มีการซื้อขายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐมีความมุ่งมั่นที่จะชะลอการ
ระบาดให้เป็นไปอย่างช้าๆ เพื่อกระจายทรัพยากรในการรักษาพยาบาลให้เพียงพอ  

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประชาชนในสหราชอาณาจักรได้เริ่มกักตุนสินค้าจ าเป็น เช่น กระดาษทิชชู 
และน้ ายาท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ แต่หากมาตรการในการกักตัวเริ่มบังคับใช้อย่างจริงจัง คาดว่าประชาชนจะเริ่ม
มีการกักตุนอาหาร เช่น อาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง และอาหารส าเร็จรูป และข้าวของเครื่องใช้ที่จ าเป็นมากขึ้น 
จึงอาจเป็นโอกาสของสินค้าจากไทยในการส่งมาจ าหน่ายในตลาดได้มากข้ึนเช่นกัน  

ส าหรับธุรกิจร้านอาหารไทย อาจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ take away และ 
Delivery หรือพัฒนารูปแบบเมนูให้เป็นอาหารจานเดียวเหมาะแก่การรับประทานโดยไม่ต้องทานร่วมกับผู้อื่น เพื่อ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ผู้บริโภคเริ่มกงัวลทีจ่ะเดินทาง และเข้าใช้บริการในร้านอาหารที่อาจเสีย่งต่อการพบปะ
ผู้คนได ้
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