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สาธารณรัฐโปรตุเกสพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 

2563 และมีจ านวนผู้ติดเชี้อเพ่ิมขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนสิงหาคม 2564 โปรตุเกสมีผู้ติดเชื้อ
กว่า 1,014,632 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 17,622 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรโปรตุเกส 10.3 ล้านคน 

การแพร่ระบาดของโรคฯ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของโปรตุเกส อย่างมี
นัยส าคัญ แม้ว่าในช่วงการระบาดระลอกที่ 1 โปรตุเกสได้รับค าชื่นชมจากนานาประเทศในฐานะที่เป็น
กรณีตัวอย่างของความส าเร็จในการรับมือกับโรคฯ หรือ “Portuguese Miracle” อย่างไรก็ดี 
นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา จ านวนผู้ติดเชื้อในโปรตุเกสกลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อต่อประชากรสูงที่สุดในสหภาพยุโรปในเดือนมกราคม 2564 ก่อนที่จ านวน 
ผู้ติดเชื้อจะมีจ านวนลดลงตามล าดับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา 

ในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลโปรตุเกสให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับ 2 เรื่อง
หลักคือ การรักษาชีวิตควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลของการด าเนิน
นโยบายด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินนโยบายเพ่ือประคับ
ประคองเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลโปรตุเกสได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างค่อนข้างเป็น
ระบบและมีแผนรองรับ ไม่ว่าจะเป็นแผนการฉีดวัคซีน การรักษาการจ้างาน การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ และการด าเนินนโยบายเพื่อฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 

การที่รัฐบาลโปรตุเกสสามารถด าเนินนโยบายบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างสมดุลโดยได้รับความเชื่อมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
สังคมเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความมีเสถียรภาพและการปรองดองทาง
การเมือง (2) ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งภายใต้การน าของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (3) พ้ืนฐานค่านิยมและ
วัฒนธรรมประชาชนโปรตุเกสที่ค่อนข้างมีวินัยและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ (4) รัฐบาล
สามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อพิจารณาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของโปรตุเกสได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ในการด าเนิน
นโยบายที่มีความสมดุลและมองไปข้างหน้า (2) การมีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งและมีฐานข้อมูล
ของประชากรที่ครอบคลุม (3) ประสิทธิภาพในการสื่อสารและท าความเข้าใจกับประชาชน  
(4) การจัดหาวัคซีนในนามของกลุ่มภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองและโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน 
และ (5) ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
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ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินทร์ สุพุทธิกุล และรองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตครองขนิษฐ รักษ์เจริญ ที่กรุณาสนับสนุนและอนุมัติให้
ผู้เขียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริการการทูตรุ่นที่ 13 แม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงลิสบอน มีภารกิจค่อนข้างมาก และขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในช่วงที่ผู้เขียนเดินทางมาเข้ารับการอบรมที่ประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง นางสาวสุภามาศ ยุนยะสิทธิ์ ที่ปรึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการแทนและสนับสนุนข้อมูลในการ
จัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้โอกาสผู้เขียนเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะของนักบริหารการทูตและเป็นการ
ทบทวนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนขอขอบพระคุณ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาสละเวลามาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
อันทรงคุณค่ากับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  

ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม ครอบครัวของผู้เขียน 
และกัลยาณมิตรทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนสามารถจัดท ารายงาน
การศึกษาฉบบันี้ได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และผู้ที่สนใจ และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้และพร้อมที่จะรับฟังและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลัง ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปลายปี 2562 ได้มีการค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีแรกในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ก่อนที่จะเกิดภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว สาธารณรัฐโปรตุเกสพบผู้ติดเชื้อสองรายแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และภายในระยะเวลา
เพียง 1 เดือน จ านวนผู้ติดเชี้อในโปรตุเกสได้เพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 9,034 ราย และเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบัน โปรตุเกสมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 1,014,632 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 17,622 ราย1 ซึ่งคิดเป็น
อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรโปรตุเกส 10.3 ล้านคน  

ภายในระยะวลา 2 สัปดาห์แรกของการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลโปรตุเกสได้ตัดสินใจอย่าง
รวดเร็วในการด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดฯ โดยการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินและการ lockdown ซึ่งน าไปสู่การระงับเที่ยวบินจากประเทศนอกสหภาพยุโรป การปิด
พรมแดนกับสเปน การยกเลิกการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก การให้ท างานจาก
บ้านพัก การปิดกิจการที่ยากต่อการรักษาระยะห่าง เช่น ร้ านอาหาร และสถานศึกษา การห้าม
เดินทางข้ามเขต การปิดชายหาดและสวนสาธารณะทั่วประเทศ 

การที่โปรตุเกสเผชิญกับการแพร่ระบาดค่อนข้างช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป และ
การที่รัฐบาลโปรตุเกสตัดสินใจด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างทันท่วงที ท าให้โปรตุเกสได้รับค าชื่นชม
จากนานาประเทศในฐานะที่เป็นกรณีตัวอย่างของความส าเร็จในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ “The Portuguese Miracle”2 และได้ส่งผลให้รัฐบาลโปรตุเกสตัดสินใจผ่อนคลาย
มาตรการบางอย่างลง อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา จ านวนผู้ติดเชื้อใน
โปรตุเกสกลับเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก จนรัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นครั้งที่สองในเดือน

                                           
1 ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จากกระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส  
2 ที่มาของค าว่า “Portuguese Miracle” มาจากรายงานข่าวชองสื่อต่างประเทศ เช่น 
(1) The Portuguese Miracle How Lisbon Has Managed the Corona Crisis 
(2) The Coronavirus Crisis: The Portuguese Pandemic Miracle,  
และต่อมาได้มีการน ามาใช้อ้างอิงถึงความส าเร็จของโปรตเุกสในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ในระลอกที่ 1  
กันอย่างแพร่หลาย 



2 

พฤศจิกายน 2563 โดยมีการบังคับใช้มาตรการการจ ากัดเวลาในการออกจากเคหสถาน และการออก
กฎหมายให้การละเว้นการสวมใส่หน้ากาอนามัยในที่สาธารณะเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและมีโทษ
ปรับในช่วงเทศกาลการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสปลายเดือนธันวาคม 2563 รัฐบาลโปรตุเกสได้ผ่อน
คลายมาตรการโดยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตได้เพ่ือไปเฉลิมฉลองเทศกาลส าคัญกับ
ครอบครัวซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งส าคัญของรัฐบาลโปรตุเกส โดยในช่วงเดือน
มกราคม 2564 จ านวนผู้ติดเชื้อได้เพ่ิมสูงขึ้นจนโปรตุเกสกลายเป็นประเทศที่มีอัตราติดเชื้อต่อจ านวน
ประชากรสูงที่สุดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปและน าไปสู่การประกาศ lockdown เป็นครั้งที่สอง 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โปรตุเกสมีสถิติจ านวนผู้ติดเชื้ อรายวันสูงที่สุดที่ 16,432 คน3 
อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จ านวนผู้ติดเชื้อได้เริ่มลดจ านวนลงตามล าดับ 
โดยในเดือนสิงหาคม 2564 มีจ านวนผู้ติดเชื่อรายวันโดยเฉลี่ยวันละ 2,500 คน4  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของโปรตุเกสอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากเศรษฐกิจของโปรตุเกสต้องพ่ึงพาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ของโปรตุเกสจากสหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ต่างไปจากโปรตุเกส ในขณะที่ระบบสาธารณสุขของ
โปรตุเกสเองมีข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และเกือบอยู่ในภาวะล่มสลายในช่วงที่การแพร่ระบาดมีระดับความรุนแรงขั้นสูงสุด รัฐบาล
โปรตุเกสได้ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
(2) การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เลื่อนการช าระหนี้ และขยายระยะเวลาการช าระภาษีแก่ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกิจการร้านอาหารและการท่องเที่ยว (3) การชลอการเลิกจ้างงานลูกจ้าง 
(4) การพยายามเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในโปรตุเกสได้โดย
ไม่ต้องกักตัว 

นอกจากนี้ รัฐบาลโปรตุเกสยังได้ด าเนินนโยบายทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ (1) การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงและยกระดับระบบสาธารณสุขแห่งชาติและให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
(2) การออกกฎหมายให้ลูกจ้างสามารถท างานจากบ้านได้ โดยเฉพาะลูกจ้างที่มีโรคประจ าตัวซึ่งเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) การออกกฎหมายห้ามเจ้าของบ้านบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านใน
กรณีท่ีผิดนัดช าระค่าเช่าบ้าน (4) การขยายระยะเวลาการพ านักในโปรตุเกสให้แก่แรงงานต่างด้าวและ

                                           
3 Daily New Cases in Portugal, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/. 
4 Ibid. 
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คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราวและให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้รับสวัสดิการ
สังคมเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส 

ในด้านมิติการต่างประเทศ รัฐบาลโปรตุเกสได้แสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ  
ในการป้องกันและการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ (1) จัดหาวัคซีนจาก
ต่างประเทศกว่า 22 ล้านโดส (2) ด าเนินมาตรการปิดพรมแดน ระงับเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 
และมาตรการการกักตัว (3) การมีความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการด าเนินมาตรการด้าน
สาธารณสุขร่วมกัน เช่น การออก EU Digital COVID Certificate (4) การผลักดันการจัดสรรเงินกู้
และช่วยเหลือให้แก่ประเทศสมาชิกสหภายุโรปรวมทั้งโปรตุเกส โดยเฉพาะในช่วงที่โปรตุเกสด ารง
ต าแหน่งประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (มกราคม-มิถุนายน 2564) (5) การให้ความช่วยเหลือ
แก่ต่างประเทศเช่น กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสในรูปแบบของวัคชีนและอุปกรณ์ป้องกัน และ
การบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่โครงการเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก (Covid-19 Vaccines 
Global Access Facility: COVAX)  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาการด าเนินนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสในช่วงการเกิดวิกฤตการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
ของรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสในช่วงการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
การด าเนินนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสในการรับมือกับการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงของการแพร่ระบาดระลอกท่ี 1-ระลอกท่ี 3 
1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลโปรตุเกสในช่วงการ
เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงของการแพร่ระบาดระลอกที่ 1 -
ระลอกท่ี 3  

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาวิเคราะห์ในเชิงพรรณาจากข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1.4  ค าถามการศึกษา 
อะไรคือปัจจัยที่ท าให้รัฐบาลโปรตุเกสสามารถบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.5  สมมติฐานการศึกษา 
รัฐบาลโปรตุเกสสามารถบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ได้อย่างมีสมดุลระหว่างการใช้มาตรการด้านสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการด าเนินนโยบาย
เยียวยาทางเศรษฐกิจ ในช่วงของการแพร่ระบาดระลอกที่ 1-ระลอกที่ 3 ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ  
โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือภาวะผู้น า เสถียรภาพและการปรองดองทางการเมือง วัฒนธรรม
พ้ืนฐานของประชาชนชาวโปรตุเกส และประสิทธิภาพขอรัฐบาลในการสื่อสารกับประชาชนในยาม
วิกฤต 

 
1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 

เรียนรู้การบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
รัฐบาลโปรตุเกสเพื่อเป็นข้อพิจารณาประกอบการบริหารจัดการภาวะวิกฤตในอนาคต 

 
 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

โดยที่รายงานการศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินนโยบาย
บริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลโปรตุเกส  
ซึ่งนอกจากจะมีการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือรักษาสมดุลในการควบคุมการแพร่ระบาดฯ และ 
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ในการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าว
ยังต้องอาศัยภาวะผู้น าที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ตลอดจน  
การสื่อสารกับประชาชนในช่วงวิกฤตเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาล ผู้ศึกษาจึงอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีนโยบายสาธาณะ 
ทฤษฎีภาวะผู้น า และทฤษฎีการจัดการภาวะวิกฤต เป็นกรอบความคิดหลักในการศึกษาครั้งนี้ 

2.1.1  ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ (Public Policy Theory) 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการของ

รัฐบาลหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ นโยบายสาธารณะเป็นการกระท าของ 
ผู้เล่นภาครัฐซึ่งโดยทั่วไปก็คือรัฐบาล โดยอาจมีผู้เล่นอ่ืน ๆ ในสังคมมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการตัดสินใจในเชิงสาธารณะในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันการด าเนินการของรัฐบาลจะมุ่งเน้นใน
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นการเฉพาะ และขอบข่ายของการด าเนินการดังกล่าวมักจะจ ากัดอยู่ที่การ
จัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การคุ้มครองสัตว์ 
และการเปิดเสรีของภาคโทรคมนาคม เป็นต้น5 

ศุภชัย ยาวะประภาษ กล่าวว่า ขั้นตอนของการด าเนินนโยบายสาธารณะประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนใหญ่ คือ 

ขั้นแรก การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) เป็นขั้นตอนของการระบุ
ประเด็นปัญหาการพัฒนาทางเลือกและการเสนอทางเลือก  

                                           
5 Knill, Christoph and Tosun, Jale. Public Policy A New Introduction, (Basingstok: Palgrave 
Macmillan, 2012), p. 4. 
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ขั้นที่สอง การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นการแปลความ
นโยบาย การรวมรวมทรัพยากรที่เก่ียวข้อง การวางแผนงาน การจัดองค์กร และการด าเนินงาน 

ขั้นที่สาม การประเมินผล (Policy Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ หากไม่ได้ผลก็จะยกเลิก หรือมีข้อผิดพลาดหรือเกิดผลกระทบ (Impacts) ในด้านลบ 
ก็จะท าการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง6 

Christoph Knill and Jale Tosun ได้แบ่งรูปแบบในการประเมินผลนโยบาย
สาธารณะออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) การประเมินผลทางการบริหาร (Administrative Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตรวจสอบการให้บริการของรัฐ โดยมีหน่วยงาน
เฉพาะที่ท าการประเมินผล เช่น หน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการเมือง 
หรือที่ปรึกษาเอกชน  

2) การประเมินผลทางกฎหมาย (Judicial Evaluation) เป็นการประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับแง่มุมด้านกฎหมายของการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติโดยการริเริ่ม
ของหน่วยงานรับผิดชอบด้านกฎหมายหรือโดยการร้องขอของบุคคลหรือองค์กรที่ร้องเรียนการด าเนิน
นโยบายดังกล่าว การประเมินผลในรูปแบบนี้จึงเป็นหนึ่งในไม่กี่วิธีการที่ภาคเอกชนสามารถตรวจสอบ
การด าเนินการของภาครัฐ ในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ศาลสามารถประเมินผลได้ว่าการด าเนิน
โครงการของรัฐบาลสอดคล้องกับเจตนารมย์ของกฎหมายหรือไม่ 

3) การประเมินผลทางการเมือง (Political Evaluation) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
ก าหนดกรอบนโยบายสาธารณะทั้งที่เป็นนโยบายในเชิงบวกและในเชิงลบ วัตถุประสงค์ของประเมินผล 
ในรูปแบบนี้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ โดยพรรคการเมืองที่สนับสนุนการ
ด าเนินนโยบายสาธารณะย่อมจะต้องประกาศความส าเร็จของการด าเนินนโยบายนั้น ในขณะที่ 
พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็จะต้องพยายามชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของนโยบายดังกล่าว นอกจาก
พรรคการเมืองแล้ว ผู้เล่นอ่ืน ๆ ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เช่น นักวิชาการ หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากการประเมินผลในรูปแบบนี้ได้ อย่างไรก็ดี มีความสุ่มเสี่ยง 
ที่จะมีการใช้การประมินผลทางการเมืองเป็นเครื่องมือทางการเมือง 

4) การประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Evaluation) เป็นการประเมินผล
นโยบายเพ่ือให้ได้ค าตอบที่เป็นกลางว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์เป็นผู้ท าการประเมินตามมาตรฐานของการวิจัย ทั้งนี้ การประเมินผลทาง

                                           
6 ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร, 2538), หน้า 10. 
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วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบจะต้องอาศัยเวลาเพื่อให้การประเมินผลกระทบของการด าเนินนโยบายใด
นโยบายหนึ่งมีความถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น7 

2.1.2 ทฤษฎีภาวะผู้น า (Leadership Theory) 
ทฤษฎีภาวะผู้น าเป็นการอธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น า โดยให้ความส าคัญกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลนั้นในการเพ่ิมพูน
ศักยภาพของความเป็นผู้น า ทั้งนี้ ทฤษฎีถาวะผู้น าที่ส าคัญ ได้แก่ 

Behavioral Theory ซึ่งให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของผู้น า ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า 
พฤติกรรมของผู้น าสามารถลอกเลียนแบบกันได้ ผู้น าไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความส าเร็จ แต่ความเป็น
ผู้น าได้รับการบ่มเพาะจากพฤติกรรมการเรียนรู้ ทฤษฎีนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การกระท าของผู้น า โดยการ
สังเกตรูปแบบของพฤติกรรมและแบ่งภาวะผู้น าเป็นแบบต่าง ๆ เช่น ผู้น าที่มุ่งเน้นภารกิจ ผู้น าที่ให้
ความส าคัญกับประชาชน ผู้น าที่เป็นเผด็จการ และผู้น าที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในที่สุดแล้ว 
ความส าเร็จของผู้น าจะขึ้นอยู่กับการกระท าและพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้น าคนนั้น 

Contingency Theory ซึ่งให้ความส าคัญกับบริบทของผู้น า โดยศึกษาผลกระทบ
จากสถานการณ์ของความส าเร็จและความล้มเหลวของตัวผู้น า กล่าวคือ บริบทและสถานการณ์ของ
ผู้น าจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความส าเร็จของผู้น า ในขณะที่บุคลิกภาพของผู้น า
ถือเป็นปัจจัยรอง ทฤษฎีนี้มองว่า ผู้น าที่ดีคือผู้น าที่สามารถปรับเปลี่ยนภาวะผู้น าของตนให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ ปัจจัยภายในและภายนอกยังมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ
ผู้น าและสถานการณ์ของผู้น า  

Great Man Theory ซึ่งให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของผู้น า โดยมองว่า ผู้น าที่ดี
มักเกิดมาพร้อมกับคุณลักษณะและทักษะที่ท าให้บุคคลนั้นมีความยิ่งใหญ่ ซึ่งคุณลักษณะและทักษะ
ที่ว่านี้ไม่สามารถที่จะสอนหรือเรียนรู้เองได้ ผู้น าจึงสมควรที่ได้รับต าแหน่งเพราะมีคุณลักษณะพิเศษ
ดังกล่าว บุคคลที่เป็นผู้น าที่ยิ่งใหญ่ตามทฤษฎีนี้ ได้แก่ ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์มหาราช และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1  

Power Theory ซึ่งให้ความส าคัญกับวิธีการใช้อ านาจและอิทธิพลของผู้น าในการ
บรรลุเป้าหมาย โดยมองว่าผู้น าที่มีอ านาจมากมักจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถท างาน
ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ผู้น าแบบนี้มักจะไม่เป็นที่ชื่นชมของผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากการ
บรรลุเป้าหมายไม่ได้เกิดจากการแรงสนับสนุนและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่
เกิดจากการครอบง าของผู้น า 

                                           
7 Knill, Christoph and Tosun, Jale. Public Policy A New Introduction, (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2012), pp. 176-179. 
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Participative Theory ซึ่งให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าที่มีความเป็นประชาธิปไตย 
โดยมองว่า ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์กรของตน ผู้น าคือผู้ที่จัดให้มีการพูดคุยและรับ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามทฤษฎีนี้ ทุกคนจึงมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจโดยมีผู้น าเป็นผู้ช่วยในการด าเนินการ อย่างไรก็ดี ผู้น าตามทฤษฎีนี้มักได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์ว่า จะไม่มีผลงานที่ดีที่สุดเพราะในการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องให้น้ าหนักกับ  
ความต้องการของสมาชิกในองค์กรมากกว่าสิ่งที่องค์กรต้องการ8 

2.1.3 ทฤษฎีการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management Theory) 
W. Timothy Coombs ให้นิยามของภาวะวิกฤตว่า หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่อาจ

คาดการณ์ได้ เป็นภัยคุกคามหลักที่ก่อให้เกิดผลในเชิงลบต่อองค์กร อุตสาหกรรม หรือผู้มีที่ส่วนได้
ส่วนเสียหากไม่สามาถบริการจัดการกับภาวะดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม9  

การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ไดแ้ก่  

1)  การป้องกัน (Prevention) หรือการบรรเทา เป็นขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือ
หลีกเลี่ยงภาวะวิกฤต ซึ่งผู้จัดการภาวะวิกฤตมักจะได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนิน
มาตรการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต 

2)  การเตรียมพร้อม (Preparation) ซึ่งรวมถึงการวางแผนการจัดการภาวะวิกฤต 
การตรวจสอบความเสียหายของภาวะวิกฤต การคัดเลือกและฝึกฝนคณะบริหารจัดการภาวะวิกฤต
และโฆษก การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับภาวะวิกฤต และการปรับปรุงระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

3)  การตอบโต้ (Response) เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ
ภาวะวิกฤตซึ่งต้องมีการทดสอบอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัดท าแผนจ าลองภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็น
ตัวก าหนดความพร้อมของแผนการจัดการภาวะวิกฤต คณะบริหารจัดการภาวะวิกฤต โฆษก และ
ระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤต ทังนี้ ในภาวะวิกฤต การตอบโต้เป็นขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับสาธารณชน
โดยจะปรากฏเป็นรายงานข่าวในสื่อต่าง ๆ และตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม  

4) การแก้ไขปรับปรุง (Revision) เป็นขั้นตอนของการประเมินผลการตอบโต้ของ
องค์กรในภาวะวิกฤตจริงและภาวะวิกฤตจ าลอง โดยชี้ให้เห็นถึงว่า ในการบริการจัดการวิกฤตอะไรคือ
แนวทางการด าเนินการที่ถูกต้องและอะไรคือข้อบกพร่อง องค์กรสามารถน าผลการประเมินไปใช้ 
ในการแก้ไขปรับปรุงการจัดการภาวะวิกฤตทั้งในด้านการป้องกัน การเตรียมพร้อม และการตอบโต้  

                                           
8 Western Governor University, https://www.wgu.edu/blog/leadership-theories-styles2004.html#close. 
9 Coombs, W. Timothy and Holladay, Sherry J., Handbook of Crisis Communication, (NJ: Wiley-
Blackwell, 2010), p. 18. 
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โดยมุ่งหวังว่า ในอนาคต จะมีการแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด และทดแทน
ด้วยแนวทางการด าเนินการที่มีความเหมาะสมมากกว่า10  

 
2.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษานี้ ได้แก่ 
2.2.1  รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการทูตสาธารณสุขเชิงรุกของไทย

และข้อเสนอแนะ จัดท าโดยนางมาระตี นะลิตา อันดาโม ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 
12 ปี 2563 

นางมาระตีฯ ได้ศึกษาการด าเนินการด้านการทูตสาธารณสุขของไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้ง Foreign Policy Global Health (FPGH) Initiatives 
ซึ่งมีนโยบายผลักดันประเด็นสุขภาพโลกในเวทีนโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้ส่งผลให้การ
ก าหนดนโยบายและด าเนินการด้านการทูตสาธารณสุขของไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
ยังได้ศึกษาโอกาสของการน าประสบการณ์ของไทยในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมนโยบายการทูตสาธารณสุขของไทย หนึ่งในผล
การศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้รับบทเรียนที่มีคุณค่าจากการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ (1) ระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐาน (2) หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
(3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (4) การมีมาตรการป้องกันอย่างเนิ่น ๆ และ (5) ความร่วมมือ
จากประชาชนในด้านมาตรการสาธารณสุข ซึ่ งสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและน าไปปรับใช้กับ
สถานการณ์ของประเทศอ่ืน ๆ ได้  

2.2.2  บทความเรื่อง The Response to the COVID-19 pandemic in Portugal: A 
success story gone wrong โดย Teresa Violante11 

Teresa Violante ได้ชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์ของโปรตุเกสในการบริการจัดการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเริ่มต้นด้วยความส าเร็จและกลายมาเป็นปัญหา
ในเวลาต่อมา โดยมีปัจจัยที่ส าคัญประกอบด้วย 

1)  การใช้อ านาจของรัฐบาลโปรตุเกสในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
โดยรัฐบาลโปรตุเกสสามารถใช้ทั้งอ านาจบริหารและอ านาจนิติ บัญญัติควบคู่กันในการด าเนิน

                                           
10 Coombs, W. Timothy, Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding, (TX: 
Texas A&M University, College Station, 2010), pp 5-6 
11 Violante, Teresa; Lanceiro, Rui T., The Response to the COVID-19 pandemic in Portugal: A 
success story gone wrong., VerfBlog, 2021/3/04, https://verfassungsblog.de/the-response-to-the-
covid-19-pandemic-in-portugal-a-success-story-gone-wrong/, DOI: 10.17176/20210304-154039-0. 
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มาตรการที่เคร่งครัดเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติ และการ lockdown ประเทศ  

2) การตอบสนองและความร่วมมือของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่ น 
ถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะมีสถานะเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) แต่ก็มีเขตปกครองตนเองระดับภูมิภาค 2 
เขต คือ เขตปกครองตนเองหมู่เกาะมาเดรา (Madeira) และเขตปกครองตนเองหมู่เกาะอะซอเรส 
(Azores) ด้วยลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นหมู่เกาะและข้อจ ากัดด้านระบบสาธารณสุข ท าให้เขต
ปกครองตนเองทั้งสองเขตด าเนินนโยบายที่เข้มงวดมากกว่ารัฐบาลกลาง และมาตรการบางอย่าง เช่น
การห้ามการเดินทางจากโปรตุเกสและมาตรการการกักตัวได้น าไปสู่การตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญ
โปรตุเกสว่า เป็นการใช้อ านาจเกินขอบเขตกว่าที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ 

3)  ประสิทธิภาพของระบบตุลาการและนิติบัญญัติในการตรวจสอบและก ากับดูแล
การบริหารงานของรัฐบาล โดยตลอดช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดฯ รัฐสภาและศาลโปรตุเกส
ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน รัฐบาลต้องรายงานการใช้อ านาจภายใต้การประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินให้รัฐสภาทราบและรัฐสภาเองก็ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการประกาศและการต่ออายุ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ศาลก็ได้ท าการเพิกถอนกรณีการใช้อ านาจเกินขอบเขต
ของหน่วยงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น และคณะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

4)  ปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลมาจากการ 
lockdown ประเทศ รัฐบาลโปรตุเกสได้ด าเนินมาตรการเพ่ือเยียวยาและลดผลกระทบของการแพร่
ระบาดฯ ที่มีต่อประชาชน เช่น ห้ามเจ้าของบ้านบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านในกรณีที่ผิดนัดช าระค่าเช่าบ้าน
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 การชะลอการช าระค่าเช่าบ้าน การพักการจ่ายค่าเช่าของผู้ประกอบการ
ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า การจ่ายเงินชดเชยการให้ออกจากงาน การพักการช าระภาษีและ 
การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ในขณะเดี่ยวกันรัฐบาลโปรตุเกสยังได้ด าเนินนโยบายที่ได้รับค าชื่นชม
จากนานาประเทศ โดยการให้คนต่างชาติที่ก าลังด าเนินเรื่องขอขยายระยะเวลาการพ านักในโปรตุเกส
ได้รับสถานะการพ านักเป็นการชั่วคราว และให้ได้รับสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและ  
สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมเช่นเดียวกับพลเมืองโปรตุเกสทุกประการ 

5) Violante ได้แสดงข้อห่วงกังวลต่อการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริตได้ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโปรตุเกสได้ใช้
สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายแก้ไขกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐภายใต้กองทุนให้ความ
ช่วยเหลือของสหภาพยุโรป โดยให้เหตุผลว่า การผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวเพราะความจ าเป็น
เร่งด่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ไม่ควรลดทอนมาตรฐานของการตรวจสอบการใช้เงิน
งบประมาณของรัฐ 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ภาพรวมของโปรตุเกสในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.1.1  ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
โปรตุเกส 

 
ตารางท่ี 1  ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของการแพร่ระบาดฯ ในโปรตุเกส 

วันเดือนปี เหตุการณ์ส าคัญ 
ธันวาคม 2562 - พบผู้ติดเชื้อเปน็กรณีแรกในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

30 มกราคม 2563 - องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ 

2 มีนาคม 2563 - พบผู้ติดเชื้อ 2 รายแรกในโปรตุเกส 
- เร่ิมต้นการแพร่ระบาดระลอกที่ 1 

11 มีนาคม 2563 - องค์การอนามัยโลกประกาศการระบาดทั่วโลก (Pandemic) 
15 มีนาคม 2563 - ปิดพรมแดนโปรตุเกส-สเปน 
19 มีนาคม 2563 - รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน 

- ระงับเที่ยวบนิตา่งประเทศ (ยกเว้นเที่ยวบินภายในสหภาพยโุรปและบาง
ประเทศ) 
- รัฐบาลประกาศ lockdown คร้ังที่ 1 (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) 

16 เมษายน 2563 - ขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2 พฤษภาคม 2563 - รัฐบาลประกาศสถานการณ์ภยัพิบัติ 

กันยายน 2563 - เร่ิมการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 
14 ตุลาคม 2563 - รัฐบาลประกาศสถานการณ์ภยัพิบัติ 

6 พฤศจิกายน 2563 - รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน 
27 ธันวาคม 2563 - เร่ิมฉีดวัคซีนเข็มแรก 

มกราคม 2564 - เร่ิมการแพร่ระบาดระลอกที่ 3 
15 มกราคม 2564 - รัฐบาลประกาศ lockdown คร้ังที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2564) 
28 มกราคม 2564 - มีอัตราส่วนผู้ตดิเชื้อต่อประชากรสูงที่สุดในสหภาพยุโรป 
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มี.ค. 63 ก.ย. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64 

แผนภูมิที่ 1 สถิติจ านวนผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโปรตุเกส (มี.ค. 2563-ส.ค. 2564) 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส 

 
3.1.2  สถานการณ์การเมือง 

โปรตุเกสมีการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยรัฐสภา (Parliamentary 
Republic) รัฐสภาเป็นแบบสภาเดียวมีสมาชิก 230 คนที่มาจากการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีมาจาก
หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมาก ในขณะที่ประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของประเทศมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรง พรรคการเมืองที่ส าคัญของโปรตุเกสมี 2 พรรค คือ พรรคสังคมนิยม (Socialist 
Party) และพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) ก่อนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพียงไม่กี่เดือน รัฐบาลพรรคสังคมนิยมชุดปัจจุบันภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี 
อันตอนิอู กอสตา (Antonio Costa) ได้รับชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของโปรตุเกสในเดือนพฤศจิกายน 
2562 และได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน โดยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีเสียงสนับสนุน  
127 เสียง จากที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภา 230 เสียง โดยเป็นเสียงของพรรคสังคมนิยมเอง 108 เสียง รวมกับ
เสียงสนับสนุนของกลุ่มพรรคฝ่ายซ้ายซึ่งไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลอีก 19 เสียง ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านมี
คะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด 103 เสียง อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าพรรครัฐบาลโปรตุเกสจะไม่ได้มีเสียงข้างมาก 
ในรัฐสภาอย่างเด็ดขาด แต่รัฐบาลก็สามารถด าเนินนโยบายบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างค่อนข้าง
ราบรื่น โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และทุกภาคส่วนของสังคม  
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แผนภูมิที่ 2  แสดงระดับของความเชื่อมั่นทางการเมืองและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 

ประชาธิปไตยเปรียบเทียบระหว่างโปรตุเกส กรีซ สเปน และอิตาลี   
ที่มา: Elisabetta De Giorgi & José Santana-Pereira (2021). 

 
บรรยากาศทางการเมืองของโปรตุเกสในช่วงของการแพร่ระบาดฯ สะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวโปรตุเกสที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างไปจาก
ประเทศยุโรปอื่น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปใต้ด้วยกัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นปรากฏการณ์ 
“Portuguese Exceptionalism”12 กล่าวคือ ประชาชนชาวโปรตุเกสมีระดับของความพึงพอใจต่อ
ประชาธิปไตยและมีความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองคือพรรคการเมืองและรัฐสภาค่อนข้างสูง ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมการทางการเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของโปรตุเกสที่สืบเนื่องมาตั้งแต่การปฏิวัติคาร์เนชัน 
(The Carnation Revolution) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2517 ซึ่งกองทัพโปรตุเกสได้ท ารัฐประหารล้ม
ล้างรัฐบาลเผด็จการชาตินิยมของนายกรัฐมนตรีอันตอนิอู ดือ โอลีไวระ ซาละซาร์ (António de 
Oliveira Salazar) โดยเป็นตัวอย่างของการท ารัฐประหารที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาว
โปรตุเกสส่วนใหญ่ที่น ามาซึ่งความเป็นประชาธิปไตยและได้เปลี่ยนแปลงประเทศโปรตุเกสให้
กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างถาวรจนถึงปัจจุบัน 

                                           
12 Elisabetta De Giorgi & José Santana-Pereira (2021) Still different? Reassessing Portuguese 
exceptionalism within Southern Europe, https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/02/12/still-
different-reassessing-portuguese-exceptionalism-within-southern-europe/. 
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ในขณะเดียวกันระดับของการมีฉันทามติ ในเรื่องที่ เป็นผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติของรัฐสภาโปรตุเกส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ  
ก็อยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน ดังเห็นได้จากการที่พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) 
ซึ่งเป็นพรรคแกนน าฝ่ายค้านได้ลงมติสนับสนุนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและได้เสนอ
ที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ13 ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษอีก
ประการหนึ่งของสังคมโปรตุเกสที่เป็นสังคมแห่งความปรองดอง ยอมรับในความหลากหลาย และเป็น
สังคมของทุกคน (inclusive society) ที่เปิดโอกาสให้คนโปรตุเกสทุกเชื้อชาติมีโอกาสทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สังคมโปรตุเกสประกอบไปด้วยประชากรชาวโปรตุเกสที่
อพยพมาจากประเทศยุโรปอ่ืน และจากประเทศอดีตอาณานิคมโปรตุ เกสในแอฟริกา ลาตินอเมริกา 
และเอเชีย และแม้แต่นายกรัฐมนตรีโปรตุเกสคนปัจจุบันก็มีเชื้อสายอินเดีย 

ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งของประธานาธิบดีมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา (Marcelo 
Rebelo de Sousa) ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและการท าความเข้าใจกับประชาชนในภาวะ
วิกฤต ควบคู่ไปกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารงานของรัฐบาลผ่านการใช้สิทธิยับยั้งร่าง
กฎหมายบางฉบับ14 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการกับการแพร่
ระบาดฯ ของรัฐบาลโปรตุเกสด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ทั้งนี้ 
แม้ว่าประธานาธิบดีจะมีอ านาจที่จ ากัด แต่การที่ประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนท าให้
ประธานาธิบดีมีสถานะพิเศษและมีความชอบธรรม นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา 
ยังเป็นบุคคลที่ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญมากที่สุดคนหนึ่งของโปรตุเกส จากประสบการณ์
การสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและในฐานะศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มหาวิทยาลัย
ลิสบอน ก่อนเข้าสู่วงการเมือง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองจากที่เคยด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party) ซึ่งเป็นหนี่งในสองพรรคการเมืองหลัก
ของโปรตุเกส 

ในเกือบทุกครั้งที่รัฐบาลมีความจ าเป็นจะต้องตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ส าคัญ ๆ 
เช่น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประธานาธิดีก็จะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหรือออก
แถลงการณ์ผ่านทางโทรทัศน์เพ่ือท าความเข้าใจกับสาธารณชน นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2563 

                                           
13 Elisabetta De Giorgi & José Santana-Pereira (2020) The Exceptional Case of Post-Bailout 
Portugal: A Comparative Outlook, South European Society and Politics, 25:2, 127-150, DOI: 
10.1080/13608746.2021.1872152. 
14 Violante, Teresa; Lanceiro, Rui T.: The Response to the COVID-19 pandemic in Portugal: A 
success story gone wrong., VerfBlog, 2021/3/04, https://verfassungsblog.de/the-response-to-the-
covid-19-pandemic-in-portugal-a-success-story-gone-wrong/, DOI: 10.17176/20210304-154039-0. 
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ประธานาธิบดียังเป็นผู้น าคนแรกในโลกที่ประกาศกักตัวเองโดยสมัครใจเป็นเวลา 20 วัน เพ่ือเป็น
แบบอย่างให้แก่ประชาชนชาวโปรตุเกส หลังจากประธานาธิบดีได้พบปะกับกลุ่มนักเรียนและพบว่า  
หนึ่งในนั้นติดเชื้อโควิดและแม้ว่าประธานาธิบดีจะมีผลตรวจโควิดเป็นลบก็ตาม15 ความนิยมของ
ประชาชนที่มีต่อประธานาธิบดีมาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา ซึ่งสมัครลงแข่งขันในนามอิสระ ได้น าไปสู่
การได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยที่สองในเดือนมกราคม 2564 ท่ามกลางสถานการณ์ของ
การแพร่ระบาดฯ และความไว้วางใจของชาวโปรตุเกสที่ต้องการให้ประธานาธิบดีสานต่อการก ากับ
ดูแลนโยบายการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดฯ ต่อไป นอกจากนี้ ท่าทีปรองดองของประธานาธิบดียัง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองของโปรตุเกสและลดโอกาสที่จะมีการยุบสภา
ก่อนครบวาระ16  

3.1.3  สถานการณ์เศรษฐกิจ 
ก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดฯ โปรตุเกสมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่

ในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงในช่วงระหว่างปี 2553-
2557 โดยในปี 2562 มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 2.517 ผลกระทบของการแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้
เศรษฐกิจโปรตุเกสประสบกับภาวะชะงักตัวตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตในปี 
2563 ติดลบกว่าร้อยละ 7.6 จากการลดลงของอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยภาค
เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เนื่องจากโปรตุเกสมีการ
พ่ึงพาภาคการท่องเที่ยวสูงถึงกว่าร้อยละ 16.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2562 
โปรตุเกสมีนักท่องเที่ยวกว่า 27.9 ล้านคน และลดลงเหลือ 4 ล้านคน ในปี 2563 18 ในขณะที่ 
สหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศต้นทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ
โปรตุเกสก็ล้วนแต่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดฯ เช่นเดียวกัน ส าหรับภาคบริการ พบว่า 
ร้านอาหารส่วนใหญ่มีภาวะหนี้สิ้นและอยู่ในภาวะล้มละลาย โดยกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถแบกรับ

                                           
15 Portugal's president in 'exemplary' self-isolation, tests negative for coronavirus, 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal-president-idUSKBN20W2S9. 
16 EIU Viewpoint - Economist Intelligence Unit, 
https://viewpoint.eiu.com/analysis/geography/XG/PT/reports/one-click-report. 
17 The World Bank, GDP growth (annual %) – Portugal, https://data.worldbank.org/indicator/ 
NY.GDP. MKTP. KD.ZG?end =2020&locations=PT&most_recent_year_desc=true&start=2005. 
18 Number of arrivals in tourist accommodation in Portugal from 2006 to 2019, 
https://www.statista.com /statistics/413252/number-of-arrivals-spent-in-short-stay-
accommodation-in-portugal/. 

https://data.worldbank.org/indicator/
https://www.statista.com/
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ค่าใช้จ่ายได้ เช่น ค่าเช่าร้าน และค่าจ้างลูกจ้าง19 ในปี 2563 การส่งออกของโปรตุเกสลดลงกว่าร้อยละ 
10.2 มีมูลค่า 53,772 ล้านยูโร และการน าเข้าลดลงร้อยละ 15.2 มีมูลค่า 67,823 ล้านยูโร ส่งผลให้
โปรตุเกสขาดดุลการค้า 14,051 ล้านยูโร ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมหดตัว ร้อยละ 9 ในเดือน
มีนาคม 2563 และร้อยละ 33.1 ในเดือนเมษายน 2563 เมื่อเทียบกับปึ 2562 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการขาดแคลนสินค้าทุน ทั้งนี้ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโปรตุเกสในปี 2563  
หดตัวลงร้อยละ10.6 เมื่อเทียบกับปี 2562  

ที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลโปรตุเกสสามารถลดการ
ขาดดุลงบประมาณได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในปี 2562 รัฐบาลสามารถจัดท างบประมาณเกินดุล
ร้อยละ 0.1 ของ GDP อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้งบประมาณในปี 2563 
ขาดดุลร้อยละ 3.7 ของ GDP เนื่องจากรัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณในการด าเนินนโยบายเยียวยา
ผลกระทบจาการแพร่ระบาดฯ และคาดว่าในปี 2564 จะขาดดุลงบประมาณถึงร้อยละ 4.1 และลดลง
เหลือร้อยละ 1.2 ในปี 2565 ทั้งนี้ ประเด็นที่เป็นที่จับตามองคืออัตราส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP 
ของโปรตุเกสที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 116.8 ในปี 2562 มาเป็นร้อยละ 131.6 ในปี 2564 ซึ่งถือว่ามี
อัตราส่วนที่สูงมากที่สุดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป20 อย่างไรก็ดี ประสบการณ์ในอดีตจากวิกฤต
เศรษฐกิจของโปรตุเกสเอง ท าให้รัฐบาลมีความระมัดระวังและพยายามที่จะรักษาระเบียบวินัย
ทางด้านการเงินและการคลัง ประกอบกับการที่โปรตุเกสเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในสหภาพยุโรปที่
ไม่ได้นิยมแนวทางประชานิยม รัฐบาลจึงมีความเชื่อมั่นว่า การทุ่มงบประมาณเพ่ือการด าเนินนโยบาย
เยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจะส่งผลดีต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโปรตุเกสภายหลัง 
การแพร่ระบาดฯ  

3.1.4  สถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสังคม 
โปรตุเกสมีอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร

โปรตุเกส 10.3 ล้านคน และเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของประชากรสูงวัยเป็นอันดับ 4 ของโลก21  
ในขณะเดียวกันระบบสาธารณสุขของโปรตุเกสซึ่งมีศักยภาพในล าดับรั้งท้ายของสหภาพยุโรปมี
ข้อจ ากัดด้านขีดความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรสูงวัยซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เปราะบางและมีอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อสูงที่สุด จ านวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตกลายเป็น
ปัญหาส าคัญซึ่งท าให้รัฐบาลโปรตุเกสต้องจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนเตียงผู้ป่วย
วิกฤต ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ โปรตุเกสมีจ านวนเตียงผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

                                           
19 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติโปรตุเกส, https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE. 
20 Economic and political outline Portugal – Santandertrade, 
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/portugal/economic-political-outline. 
21 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติโปรตุเกส, https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE. 



17 

 

1,270 เตียง และในช่วงที่มีจ านวนผู้ป่วยวิกฤตเป็นจ านวนมาก โปรตุเกสมีอัตราการครองเตียงของ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงถึงร้อยละ 94 ส่งผลให้โปรตุเกสต้องขอรับการช่วยเหลือจาก
สหภาพยุโรป โดยรัฐบาลเยอรมนีได้จัดส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปช่วยโปรตุเกสดูแลผู้ป่วยวิกฤต22 ในขณะที่
รัฐบาลออสเตรียได้เสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งผู้ป่วยวิกฤตจากโปรตุเกสไปเข้ารับการรักษาที่
ออสเตรียหากได้รับการร้องขอ23 

มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน
ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น การห้ามเข้าเยี่ยมญาติในบ้านพักคนชรา 
การปิดสถานบันเทิงและธุรกิจกลางคืน การปิดบริการและจ ากัดการเข้าใช้บริการร้านอาหาร ซูเปอร์มาเก็ต 
และห้างสรรพสินค้า การจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและการหยุดให้บริการขนส่งสาธารณะ และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากมีการห้ามเดินทางข้ามเขต ห้ามออก
จากเคหะสถาน ห้ามจัดกิจกรรมรมกลุ่มทางสังคมและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนมี
การปิดสถานที่ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม การยกเลิกการแสดงดนตรี นิทรรศการ และการแสดง
ด้านศิลปวัฒนธรรม  

ในช่วงแรกของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประชาชนชาวโปรตุเกสยังไม่มี
ความคุ้นชินกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะบางมาตรการที่ขัดกับค่านิยมและวัฒนธรรม
ของชาวโปรตุเกส ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่สาธารณะซึ่งชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่
มองว่าเป็นเรื่องที่แปลก การปิดบริการและจ ากัดการเข้าใช้บริการร้านอาหารซึ่งขัดกับอุปนิสัยของชาว
โปรตุเกสที่นิยมการสังสรรค์และการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวโดย เฉพาะใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ การห้ามเดินทางข้ามเขตซึ่งชาวโปรตุเกสที่ท างานในเมืองใหญ่มักจะเดินทาง
กลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์และกลับไปเยี่ยมครอบครัวในทุกเทศกาลส าคัญ ๆ เช่น 
เทศกาลอีสเตอร์ และการที่รัฐบาลให้ประชาชนท างานที่บ้านแต่กลับมีประชาชนเป็นจ านวนมาก
เดินทางไปรวมตัวกันที่ชายหาดและตามสวนสาธารณะต่าง ๆ จนรัฐบาลต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ตั้งด่านสกัดตามจุดต่าง ๆ และน าไปสู่การประกาศปิดสวนสาธารณะ ชายหาด อุทยานแห่งชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยวในเวลาต่อมา 

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ มีความรุนแรงมากขึ้นและเริ่มมีจ านวนผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับ ประชาชนชาวโปรตุเกสก็ได้มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยน  

                                           
22 Germany sends doctors and ventilators to help Portugal with COVID-19 crisis, 
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal-germany-idUSKBN2A138B 
23 Portugal mulls transfer of Covid patients to Austria, 
https://www.expatica.com/de/uncategorized/portugal-mulls-transfer-of-covid-patients-to-austria-
256912/ 
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พฤติกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล การสวมใส่หน้าการอนามัยในที่สาธารณะ
กลายเป็นเรื่องปกติและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การท างานที่บ้านซึ่งเดิมเป็นเรื่องที่ท้าทาย
กลับกลายเป็นเรื่องปกติ ประชาชนชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีและรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเชื่อมั่น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปด้วยกัน ประชาชนโปรตุเกสไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อต้านนโยบายบริหารจัดการ
กับการแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาลมากนัก มีการประท้วงของประชาชนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบใน
กรุงลิสบอน และเมืองใหญ่ ๆ เช่น เมืองปอร์ตู อย่างประปรายและเป็นไปอย่างสงบ เช่น การชุมนุม
ประท้วงของกลุ่มศิลปินนักดนตรีและผู้ที่ท างานในวงการศิลปะและธุรกิจบั นเทิงเพ่ือเรียกร้อง 
การเยียวยา เนื่องจากนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดฯ กิจกรรมในสาขานี้ต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิง24 และ 
การชุมนุมประท้วงมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาล โดยเฉพาะการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย  
การ lockdown การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน EU digital vaccine certificate ซึ่งกลุ่มผู้ประท้วง
มองว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและจ ากัดสิทธิของประชาชน25 ทั้งนี้ รัฐบาลโปรตุเกสไม่ได้ใช้
มาตรการที่รุนแรงในการจัดการกับการชุมนุมประท้วง และได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม  
ผู้ประท้วงโดยการออกมาตรการเยียวยาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะ กลุ่มศิลปินนักดนตรีและผู้ที่ท างานในวงการศิลปะและธุรกิจบันเทิง  

3.1.5  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โปรตุเกสเป็นประเทศที่มีบทบาทส าคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนับตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นประเทศแรกท่ีริเริ่มการส ารวจทางทะเลซึ่งท าให้โปรตุเกสกลายเป็นหนึ่งใน
อดีตประเทศเจ้าอาณานิคมที่ส าคัญของโลก ภูมิหลังดังกล่าวยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนิน
นโยบายต่างประเทศของโปรตุเกสในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อประเทศอดีตอาณานิคมที่
ใช้ภาษาโปรตุเกส โปรตุเกสได้ริเริ่มก่อตั้งประชาคมประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส (Community of 
Portuguese Speaking Countries: CPLP) ในปี 2537 มีสมาชิกประกอบด้วยโปรตุเกสและประเทศ
อดีตอาณานิคมของโปรตุเกส คือ บราชิล แองโกลา โมชัมบิก กินี-บิสเชา กาบูเวร์ดี เซาตูเมและปรินซิปี  
อิเควทอเรียลกินี และติมอร์-เลสเต 

โปรตุเกสเป็นหนึ่งในประเทศผู้บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ COVAX และบริจาค
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันให้แก่กลุ่มประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส 
โดยเฉพาะประเทศอดีตอาณานิคมโปรตุเกสในแอฟริกา เดิมรัฐบาลโปรตุเกสมีความประสงค์ที่จะ

                                           
24 Cultura sai de novo à rua em protesto, em Lisboa e Porto, https://rr.sapo.pt/noticia/ 
pais/2020/05/27/cultura-sai-de-novo-a-rua-em-protesto-em-lisboa-e-porto/194464/. 
25 Protests against lockdown measures, https://www.theportugalnews.com/news/2021-07-
23/protests-against-lockdown-measures/61207. 
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บริจาควัคซีนจ านวน 1 ล้านโดส ให้แก่กลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาโปรตุเกสในแอฟริกาและติมอร์-เลสเต26 
และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2564 นายกรัฐมนตรีโปรตุเกสประกาศย้ าต่อที่ประชุมสุดยอดผู้น า
ประเทศประชาคมประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสที่แองโกลาว่า โปรตุเกสจะสนับสนุนวัคซีนให้  
กลุ่มประเทศเหล่านี้เพ่ิมอีกเป็น 3 เท่าคือ 3 ล้านโดส และมีความเป็นไปได้ที่จะบริจาควัคซีนอีก 1 ล้านโดส 
ให้แก่โครงการ COVAX27 อย่างไรก็ดี เนื่องจากโปรตุเกสยังได้รับมอบวัคซีนไม่ครบตามแผนการจัดหา
วัคซีน ในเดือนกรกฎาคม 2564 โปรตุเกสจึงได้สั่งซื้อวัคซีน AstraZeneca จากฮังการี จ านวน 
200,000 โดสเพ่ือมอบให้กับติมอร์-เลสเต28 และในเดือนสิงหาคม 2564 รัฐบาลโปรตุเกสได้บริจาค
วัคซีน AstraZeneca จ านวน 37,000 โดสให้แก่เซาตูเมและปรินซิปี และจ านวน 135,000 โดส ให้แก่
แองโกลา หลังจากที่ได้เคยบริจาคให้ทั้งสองประเทศไปแล้ว 12,000 โดส และ 50,000 ในเดือน
กรกฎาคม 2564 ตามล าดับ29  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 โปรตุเกสได้ด ารงต าแหน่งประธาน 
คณะมนตรียุโรป (Presidency of the Council of the EU) ภายใต้แนวคิด “Time to deliver: a fair, 
green and digital recovery” ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโปรตุเกส
ได้ย้ าที่จะให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับ (1) การรับมือกับการแพร่ระบาดฯ (2) การด าเนินการตาม
แผนการฉีดวัคซีนให้กับประชากรของสหภาพยุโรปให้เร็วที่สุด และ (3) การออกใบรับรองการฉีด
วัคซีนของสหภาพยุโรป (EU Digital COVID Certificate)30   

นอกจากนี้ โปรตุเกสยังได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกยื่นแผนขออนุมัติวงเงิน
ช่วยเหลือจากกองทุน Recovery and Resilience Facility (RRF) มูลค่า 672.5 พันล้านยูโร ซึ่งเป็น
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการ Next Generation EU โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟู

                                           
26 Portugal to share COVID-19 shots with its former colonies in Africa, E. Timor, 
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-portugal-idUSKBN2AO1S8. 
27 Portugal will donate four million vaccines to Portuguese speaking countries, 
https://www.portugal.gov.pt /en/gc22/communication/news-item?i=portugal-will-donate-four-
million-vaccines-to-portuguese-speaking-countries. 
28 Portugal: Vaccines from Hungary donated to Portuguese-language countries, 
https://www.lusa.pt/article/ 34008224/portugal-vaccines-from-hungary-donated-to-portuguese-
language-countries. 
29 Portugal envia mais 37 mil doses de vacinas para São Tomé e Príncipe, https://covid19.min-
saude.pt/portugal-envia-mais-37-mil-doses-de-vacinas-para-sao-tome-e-principe/. 
30 Coordinated action in the fight against COVID19 a priority for the Portuguese Presidency, 
https://www.2021portugal.eu/en/news/coordinated-action-in-the-fight-against-covid-19-a-priority-
for-the-portuguese-presidency/. 

https://www.lusa.pt/article/
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ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปภายหลังการแพร่ระบาดฯ ทั้งนี้ โปรตุเกสเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโป
ที่ได้ยื่นแผนฟ้ืนฟูภายใต้กองทุน RRF เมื่อเดือนเมษายน 2564 เพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือ 13.9 พันล้านยูโร 
และวงเงินกู้อีก 2.7 พันล้านยูโร31 โดยรัฐบาลโปรตุเกสมีแผนจะกระจายเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปใน  
3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็ง อาทิ การสร้างโอกาสให้กลุ่มอ่อนไหว การส่งเสริมขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการจ้างงาน และการบริหารจัดการเขตแดน (2) การรับมือกับการ
เปลี่ยนผ่านด้านภูมิอากาศ อาทิ ระบบขนส่งที่ยั่งยืน การลดคาร์บอนในการผลิตและการส่งเสริม
เศรษฐกิจชีวภาพ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และพลังงานหมุนเวียน และ (3) การส่งเสริมการเปลี่ยน
ผ่านด้านดิจิทัล ได้แก่ โครงการโรงเรียนดิจิทัล บริษัท 4.0 และการบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล 4.0 
ทั้งนี้ แผนฟ้ืนฟูข้างต้นประกอบด้วยแผนการปฏิรูป 36 โครงการและแผนการลงทุน 77 โครงการ และ
จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณในปี 2564 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 257332 ในช่วงระยะเวลา 6 
เดือนของการด ารงต าแหน่งประธานคณะมนตรียุโรป โปรตุเกสประสบความส าเร็จในการแสดง
บทบาทที่โดดเด่นเคียงบ่าเคียงไหล่กับประเทศชั้นน าในสหภายุโรป และมีผลงานที่โดดเด่นในการการ
เร่งรัดแผนการฉีดวัคซีนของสหภาพยุโรป และการผลักดันให้สหภาพยุโรปให้ความเห็นชอบแผนฟ้ืนฟู
ภายใต้กองทุน RRF  

 
3.2  การด าเนินมาตรการของรัฐบาลโปรตุเกสในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

3.2.1  มาตรการด้านสาธารณสุข 
มาตรการแรกที่รัฐบาลโปรตุเกสด าเนินการทันทีที่พบการติดเชื้อเป็นครั้งแรกใน

โปรตุเกสในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 คือ การประกาศปิดพรมแดนกับสเปน โดยระงับเที่ยวบิน  
การเดินรถไฟ และการสัญจรทางน้ าระหว่างกัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในสเปนที่รุนแรง
มากขึ้นและการที่องค์การอนามัยโลกประกาศการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปทั่วโลก 
ตามด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การ lockdown ประเทศซึ่งน าไปสู่การห้ามออกจากเคหะสถาน 
การปิดสถานที่ท าการทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา การระงับเที่ยวบินส่วนใหญ่จากต่างประเทศ 
ยกเว้นเที่ยวบินภายในสหภาพยุโรป เที่ยวบินไปยังประเทศที่มีประชากรโปรตุเกสอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก
และกลุ่มประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกส ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อก าหนดเพ่ือจ ากัดการเดินทางเข้ามาใน

                                           
31 President Ursula von der Leyen welcomes the first official submission of a recovery and 
resilience plan by Portugal, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1869. 
32 Recovering Portugal, Building the Future - Recovery and Resilience Plan, 
https://www.portugal.gov.pt/ pt/gc22/comunicacao/documento?i=recuperar-portugal-
construindo-o-futuro-plano-de-recuperacao-e-resiliencia. 

https://www.portugal.gov.pt/
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โปรตุเกสโดยอนุญาตให้เฉพาะคนต่างชาติที่มีวีซ่าท างาน นักศึกษา บุคคลในครอบครัวของชาว
โปรตุเกส และการเดินทางที่มีเหตุผลด้านมนุษยธรรม  

ต่อจากนั้น รัฐบาลโปรตุเกสได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ควบคู่
ไปกับการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม เช่น การให้ประชาชนท างานที่บ้าน การบังคับให้
ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การกักตัวภาคบังคับส าหรับผู้ติดเชื้อทุกราย การกักตัว 
ในที่พักส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น อินเดีย บราซิล แอฟริกาใต้ เนปาล และ  
สหราชอาณาจักร และมีการด าเนินมาตรการเกี่ยวกับร้านอาหาร ทั้งการปิดแบบเต็มรูปแบบและ 
การอนุญาตให้จ าหน่ายเฉพาะอาหารที่น ากลับบ้าน เนื่องจากมีผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ยืนยันว่า วัฒนธรรม
การด ารงชีวิตของชาวโปรตุเกสที่ชอบพบปะสังสรรค์และออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ยอดผู้ติดเชื้อในโปรตุเกสเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากเนื่องจากเป็นสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อสูงจากการที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากอนามัยได้ 

ทั้งนี้ มาตรการทางสาธารณสุขที่ส าคัญที่สุดของรัฐบาลคือการก าหนดยุทธศาสตร์
การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โปรตุเกสเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 
และมีแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดปี 2564 ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service) ของโปรตุเกส วัตถุประสงค์หลัก
ในการฉีดวัคซีนของรัฐบาลโปรตุเกส คือ (1) เพื่อรักษาชีวิตของประชาชน โดยมุ่งลดอัตราการเสียชีวิต
และการเข้ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มที่เปราะบาง และ  
(2) เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการฟ้ืนตัวของระบบสาธารณสุขโปรตุเกส และระบบการบริหารจัดการการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201933   

ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป โปรตุเกสอยู่ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนของ
สหภาพยุโรปซึ่งได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน 6 ราย คือ  
(1) AstraZeneca (2) BioNTech/Pfizer (3) Moderna (4) Curevac (5) Janssen และ (6) Sanofi/GSK 
จนถึงปัจจุบัน โปรตุเกสได้รับมอบวัคซีนแล้วกว่า 22 ล้านโดส และท าการฉีดวัคซีนไปแล้ว 
13,799,806 โดส มีผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 5,713,954 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของประชากร
โปรตุเกส และมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อยร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด34 ทั้งนี้ จากผล
ส ารวจของ Our World in Data ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 พบว่า โปรตุเกสมีสัดส่วนของประชากร
ที่ได้รับวัคซีนสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

                                           
33 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส, https://covid19.min-saude.pt/ 
34 ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จากกระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส, https://covid19.min-saude.pt/ 
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แผนภูมิที่ 3  สัดส่วนของประชากรประเทศต่างๆ ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ณ วันที่ 22 ส.ค. 
2564 

ที่มา: Our World in Data, https://ourworldindata.org/. 
 

รัฐบาลโปรตุเกสได้ท าการการฉีดวัคชีน 4 ชนิด ให้ประชาชน คือ (1) AstraZeneca 
(2) Pfizer (3) Moderna และ (4) Johnson โดยพิจาณาจากช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ตาม
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป (European Medicines 
Agency: EMA) การฉีดวัคซีนให้ประชาชนโปรตุเกสเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ดี รัฐบาล
โปรตุเกสมีนโยบายสนับสนุนให้ประชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการแพร่
ระบาดฯ โดยมีการก าหนดแผนการฉัดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายเป็น 2 ระยะ 
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ตารางที่ 2 แผนการฉีดวัคซีนของโปรตุเกส 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 
- บุคลากรทางการแพทย์  
- กลุ่มประชากรที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป  
- กลุ่มประชากรที่มีอายุ 79-50 ปี ซึ่งป่วยด้วย
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวาย และ
โรคปอดเรื้อรัง 

- กลุม่ประชากรอายุ 79-16 ปี และกลุ่มประชากร
อายุต่ ากว่า 16 ปี ตามล าดับ ที่มีแนวโน้มจะ
เสียชีวิตหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หากติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากป่วยด้วยโรคต่างๆ 
คือ โรคมะเร็งกระดูกท่ีอยู่ระหว่างการรักษาโดย
เคมีบ าบัดหรือรังสีบ าบัด ได้รับการเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะ มีภาวะภูมิคุ้มกันที่ลดลง มีอาการของโรค
ทางระบบประสาท โรคตับเรื้อรัง โรคเบาหวาน 
และโรคอ้วน 

- กลุ่มประชากรที่เหลือไล่ตามช่วงอายุ คือ 

65-79 

50-64 

25-49 

18-24 

0-17 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส  
  

รัฐบาลโปรตุเกสได้ใช้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เป็นโอกาสในการปรับปรุงและ
ยกระดับระบบสาธารณสุขแห่งชาติ35 ได้แก่  

1) ปรับปรุงการเข้าถึงบริการสุขภาพแห่งชาติ  
2)  เพ่ิมจ านวนเตียงผู้ป่วยวิกฤติทั่วประเทศ  
3)  เพ่ิมศักยภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง

การแพทย์  
4) การดูแลผู้สูงวัยและผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
5)  เพ่ิมงบประมาณให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข  
6)  จัดซื้อเครื่องมือและอุปรณ์ทางการแพทย์เพ่ิมเติม โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ  
7) การเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
8) การจ้างงานแพทย์โดยไม่จ ากัดอายุ (สามารถจ้างแพทย์ที่เกษียณอายุไปแล้วได้)  

                                           
35 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกส, https://covid19.min-saude.pt/. 
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3.2.2  มาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลโปรตุเกสได้ด าเนินมาตราการเยียวยาทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยให้

ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการการรักษาการจ้างงาน เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
พบว่า ภาวะการจ้างงานในประเทศไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากรัฐบาลได้ออกมาตรการ
ช่วยเหลือนายจ้างให้รักษาการจ้างงานลูกจ้างให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ ( simplified layoff) โดย
ส านักงานประกันสังคมช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้างร่วมกับนายจ้างในอัตรา 2 ใน 3 ของค่าจ้าง และช่วย
จ่ายงินสมทบประกันสังคมแทนนายจ้างร้อยละ 70 มีลูกจ้างได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 
750,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของแรงงานทั้งหมด ส่งผลให้ อัตราการว่างงานในปี 2564 จะอยู่ที่
ร้อยละ 6.8 ไม่แตกต่างไปจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.9 มากนัก36   

ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายเพ่ือเยียวยาภาคเศรษฐกิจ
ของโปรตุเกส37 สรุปได้ ดังนี้  

3.2.2.1 มาตรการด้านภาษี  
1) ขยายเวลาการช าระภาษีและการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้แก่

ผู้ประกอบการภาคเอกชนและลูกจ้างคิดเป็นมูลค่า 7.9 พันล้านยูโร 
2) ลดภาษีเงินได้เป็นการชั่วคราวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP 
3) ขยายระยะเวลาการให้สิทธิพิเศษด้านภาษีแก่นักลงทุน ภาคบันเทิง 

และวัฒนธรรม 
4) การคืนภาษีมูลคาเพ่ิมเพ่ือกระตุ้นการบริโภคในภาคอาหาร ที่พัก 

และวัฒนธรรม 
5) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์

ทางการแพทย ์
3.2.2.2 มาตรการด้านสินเชื่อ  

1) จัดสรรเงินช่วยเหลือ 0.8 พันล้านยูโร และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 0.8 
พันล้านยูโร แก่กิจการขาดเล็กเพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ 

                                           
36 The impact of the COVID-19 crisis on labour markets around the world: The case of Portugal, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/presentation/wcms_797054.pdf. 
37 (1) Policy Responses to COVID19: Portugal, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-
covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#P  
(2) PORTUGAL - Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus,  
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/coronovirus_policy_measures_16_november.pdf 
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2) สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ส่งออก และธุรกิจภาคการท่องเที่ยวมูลค่า 13 พันล้านยูโร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ GDP  

3) ออกกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการพักช าระหนี้ของครัวเรือน 
บริษัทเอกชน และหน่วยงานด้านสังคมไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  

4) จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้สายการบินแห่งชาติ TAP Air Portugal 
3.2.2.3 มาตรการด้านการคลัง 

1) จัดสรรเงินช่วยเหลือ 0.8 พันล้านยูโร ให้กิจการขาดเล็กเพ่ือฟ้ืนฟู
กิจการ 

2) ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากยกเลิกการจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า
นานาชาติในโปรตุเกส 

3) เร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 
4)  จัดสรรงบประมาณเดือนละ 600 ล้านยูโร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของ 

GDP ช่วยเหลือลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้าง 
5) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะ

ด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของ GDP และจ่ายเงินชดเชยร้อนละ 20 ของ
ฐานเงินเดือนให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขด้านหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคฯ 

6) เพ่ิมการลงทุนภาครัฐอีกกว่าร้อยละ 20 โดยได้รับเงินช่วยเหลือ 13.9 
พันล้านยูโร และเงินกู้อีก 2.7 พันล้านยูโร จากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ภายใต้กองทุน Recovery and Resilience Fund (RRF) ซึ่งเน้นการสนับสนุนภาคสังคม และการ
เปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและดิจิตัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง 

3.2.2.4 มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยว 
1) การเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักภายหลังจากการแพร่

ระบาดระลอกที่ 1 และระลอกที่ 3 ซึ่งในช่วงเวลานั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในโปรตุเกสเริ่มมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี มาตรการนี้กลับไม่ประสบลผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดฯ ในประเทศต้นทางยังคงไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะในกรณีสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศ
เป้าหมายหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกข้อก าหนดห้ามประชาชนเดินทางไปต่างประเทศ
โดยไม่มีความจ าเป็น ซึ่งรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และแม้ว่าต่อมาจะมีการยกเลิก 
ข้อห้ามดังกล่าว แต่ก็มีข้อก าหนดอ่ืนที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวในโปรตุเกส เช่น  
การก าหนดให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวที่โปรตุเกสต้องแสดงผลตรวจ
โควิดและต้องเข้ารับการกกัตัวเป็นเวลา 10 วัน  
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2) ประกาศแผนการผ่อนปรนหลังการ lockdown ซึ่งมีการยกเลิกการ
ห้ามท ากิจกรรมต่าง ๆ และอนุญาตให้เปิดร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังเพ่ิมเติม เช่น อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนครบหรือผู้ที่มีผลตรวจโควิดภายใน 72 
ชั่วโมง นั่งรับประทานอาหารในร้านได้  

3) จัดท าแผนฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายยกระดับภาพลักษณ์ 
มูลค่าเ พ่ิม และขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของโปรตุ เกสอย่างยั่ งยืน  
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ สถานการณ์การท่องเที่ยวหลังยุคโควิด  

3.2.2.5 มาตรการอืน่ ๆ 
1) การส่งเสริมการช าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการสัมผัส  
2) การแก้ไขกฎระเบียบการตรวจลงตราส าหรับนักลงทุน  

3.2.3  มาตรการเยียวยาทางสังคม 
ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลได้ด าเนินมาตรการเยียวยาทางสังคมที่ส าคัญ38 

ดังนี้ 
3.2.3.1 การเยียวยาครัวเรือน 

1) ออกกฎหมายห้ามเจ้าของบ้านบอกเลิกสัญญาเช่าบ้านในกรณีที่ 
ผิดนัดช าระค่าเช่าบ้าน 

2) ครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า สามารถยื่นขอลด
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากค่าสาธารณูปโภคย้อนหลังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  

3) ขยายระยะเวลาการจ่ายภาษีและเงินสมทบประกันสังคม 
4) อนุญาตให้พนักงานทั้งในบริษัทและลูกจ้างอิสระสามารถหยุดงาน

เพ่ือดูแลบุตรที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี  
5) ให้ความช่วยเหลือพิเศษทางการเงินแก่พนักงานที่หยุดงานเพ่ือดูแลบุตร

ในอัตราร้อยละ 66 ของเงินเดือน 
3.2.3.2 การเยียวยาแรงงาน 

1) ด าเนินนโยบายชะลอการเลิกจ้างงาน (Simplified lay-off) 
2)  ก าหนดให้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระภายใต้ระบบประกัน

สังคมท่ัวไปได้รับเงินค่าจ้างเต็มจ านวน ในกรณีที่ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 

                                           
38 PORTUGAL - Policy measures taken against the spread and impact of the coronavirus, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/coronovirus_policy_measures_16_november.pdf. 
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3) จัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ คนตกงาน 
คนที่ต้องหยุดงานเพ่ืออยู่ดูแลบุตรหลานที่บ้านเนื่องจากการปิดโรงเรียน และคนที่ป่วยหรือต้องกักตัว
เนื่องจากติดเชื้อ 

4) ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงระบบประกันสังคมแก่คน
ต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติซึ่งรวมถึงแรงงานไทย 

5) สนับสนุนด้านการฝึกอาชีพส าหรับผู้ว่างงาน โดยจะให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนจนถึงระดับค่าแรงขั้นต่ า และสนับสนุนค่าฝึกอบรม
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

6) ขึ้นค่าแรงขั้นต่ าจาก 635 ยูโรเป็น 665 ยูโรในปี 2565 โดยมีแรงงาน
ที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 750,000 คน หรือร้อยละ 13 ของแรงงานโปรตุเกสทั่วประเทศ รวมทั้ง
แรงงานไทยในโปรตุเกสซึ่งท างานในภาคการเกษตร 

7) สนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ว่างงานโดยให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนจนถึงระดับค่าแรงขั้นต่ า และสนับสนุนค่าฝึกอบรมในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

3.2.3.3 การเยียวยาผู้ต้องขัง 
1) ปรับปรุงกระบวนการการอภัยโทษแก่นักโทษด้วยเหตุผลด้าน

มนุษยธรรมและค านึงถึงนักโทษที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  
2) ลดโทษให้แก่นักโทษที่มีระยะเวลารับโทษ 2 ปี หรือยกเว้นโทษ 2 ปี

สุดท้ายในทัณฑสถาน ยกเว้นผู้ต้องโทษคดีอุกฉกรรจ์ คดีของผู้มีต าแหน่งทางการเมือง และคดีด้าน
ความมั่นคง  

3) ปล่อยตัวนักโทษประมาณ 2,000 คน ที่เข้าข่ายได้รับอภัยโทษกลับสู่
ครอบครัวและสังคม  

3.2.3.4 มาตรการอื่น ๆ  
1) ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินจ านวน 1 ล้านยูโรแก่ศิลปินในสาขา

ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง และหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่มิใช่หน่วยงานของรัฐและไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนผ่านกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องจากผลกระทบจากการยกเลิก
โครงการและจ้างงานในช่วงการแพร่ระบาดฯ 

2) การขยายระยะเวลาการพ านักในโปรตุเกสให้แก่แรงงานต่างด้าวและ
คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราวและให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลและได้รับสวัสดิการ
สังคมเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส  
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3) การปรับเปลี่ยนการให้บริการของภาครัฐ เช่น การแจ้งเกิดผ่านระบบ
ออนไลน์ และการปรับเปลี่ยนการให้บริการภาครัฐเป็นระบบดิจิทัลผ่าน platform เพ่ือลดขั้นตอน
การท างาน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด  

 
3.3  การประเมินผลนโยบายของรัฐบาลโปรตุเกสในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

3.3.1  การรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ของรัฐบาลโปรตุเกสสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุล
ของการด าเนินนโยบายด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ 

1)  นโยบายด้านสาธารณสุข นอกจากจะด าเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว
และครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศแล้ว รัฐบาลโปรตุเกสยังมีนโยบายการฉีดวัคซีนที่ชัดเจนและมี
เป้าหมาย มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน แผนบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การลงทะเบียน 
การเฝ้าระวังผลข้างเคียง และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล แผนงานฉีดวัคซีนโปรตุเกสมีความเป็นสากล 
ชัดเจน ตอบรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี และให้ความส าคัญกับคนทุกกลุ่มที่พ านักอยู่ในโปรตุเกส
รวมทั้งคนต่างชาติ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจ าตัว) รัฐบาลได้ด าเนินการ
ฉีดวัคซีนไล่ตามช่วงอายุจากมากไปหาน้อย และครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งแรงงาน
ต่างชาติซึ่งรวมถึงแรงงานไทยกว่า 1,200 คน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลโปรตุเกสได้มีการปรับเปลี่ยน
แผนการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาการล่าสุดของการวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 การรับรองวัคซีนโดยหน่วยงานควบคุมยาของ
สหภาพยุโรป (European Medicines Agency: EMA) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดฯ รวมทั้ง 
ขีดความสามารถในการส่งมอบวัคซีนของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนแต่ละบริษัท 

2)  นโยบายด้านเศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศ lockdown รัฐบาลมี
มาตรการรองรับที่ชัดเจนในการชดเชยรายได้ให้แก่ประชาชน การช่วยเหลือนายจ้างให้สามารถ
รักษาการจ้างงานลูกจ้างผ่านระบบประกันสังคมและการลงทุนภาครัฐเพ่ือให้เศรษฐกิจด าเนินไป ได้ 
และเมื่อพ้นระยะของการ lockdown ครั้งแรก รัฐบาลก็ด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟูกิจการของภาคเอกชน และจับทิศทางการเปลี่ยนไปของโลกไปสู่ยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิต โดยหันมาผลิตสินค้าที่มีความขาดแคลนในสหภาพยุโรป เช่น ผลิตผลทางการเกษตร
ที่มีความต้องการมากขึ้น การเปิดธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เช่น  
การก าหนดจ านวนคนเข้ารับบริการ การให้บริการผู้ที่ฉีดวัคซีนและมีผลตรวจโควิดเป็นลบ นอกจากนี้ 
รัฐบาลยังได้จัดท าแผนฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายยกระดับภาพลักษณ์ มูลค่าเพ่ิ ม และ 
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของโปรตุเกสอย่างยั่งยืน เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวหลังยุคโควิดซึ่งจะเป็นการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว39 เนื่องจากการท่องเที่ยวยังคงเป็นหัวใจส าคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโปรตุเกส  

3.3.2  รัฐบาลโปรตุเกสมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้านในการด าเนินนโยบาย
เยียวยาต่าง ๆ เช่น ในการให้เงินชดเชยแก่ผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพ่ือแลบุตรที่บ้าน นอกจาก
ผู้ปกครองที่เป็นบิดามารดาของบุตรแล้ว ยังครอบคลุมถึงปู่ย่าตายายที่ท าหน้าที่ผู้ปกครองแทนบิดา
มารดาของบุตรด้วย เนื่องจากคนหนุ่มสาวโปรตุเกสนิยมออกไปท างานในต่างประเทศเป็นจ านวนมาก 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรโปรตุเกส ซ่ึงถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่สูงมากประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป40 จึงต้องฝากบุตรไว้ในความดูแลของปู่ย่าตายาย 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังออกข้อก าหนดให้งดการเยี่ยมคนชราที่บ้านพัก เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุจัดอยู่ใน
กลุ่มเปราะบางซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงในช่วงการแพร่ระบาดฯ  

3.3.3 แม้ว่าในการด าเนินนโยบายบางเรื่องของรัฐบาลจะมีข้อบกพร่องและถูก
วิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลโปรตุเกสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ยกตัวอย่างเช่น  

1)  การที่รัฐบาลประกาศระงับเที่ยวบินส่วนใหญ่จากต่างประเทศโดยมีข้อยกเว้น
ส าหรับ (ก) เที่ยวบินภายในสหภาพยุโรป (ข) เที่ยวบินไปยังพ้ืนที่ที่มีประชากรโปรตุเกสอาศัยอยู่
จ านวนมาก อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ และบราซิล (ค) เที่ยวบินระหว่างโปรตุเกสกับ
กลุ่มประเทศที่พูดภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นเที่ยวบินที่สายการบินแห่งชาติโปรตุเกส TAP Air Portugal 
ท าการบินอยู่ ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นความพยายามที่จะรักษาตลาดนักท่องเที่ยวหลักจาก
ยุโรปโดยเฉพาะสหราชอาณาจักร และเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่สายการบิน TAP Air Portugal ซึ่งมี
ปัญหาขาดทุนสะสมและใกล้จะล้มละลาย โดยไม่ค านึงถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ทั้งๆ ที่ 
ประเทศท่ีได้รับการยกเว้นเหล่านี้ เช่น สหราชอาณาจักร บราซิล และแอฟริกาใต้ ล้วนเป็นประเทศที่มี
จ านวนผู้ติดเชื้อเป็นจ านวนมากและมีการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ ส่งผลให้ในเวลาต่อมารัฐบาล
ได้เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดให้มีการระงับเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้และก าหนดให้ผู้ที่
เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน  

                                           
39 Presentation of the Plan Reactivate Tourism, 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i =governo-apresenta-plano-de-acao-
de-6-mil-milhoes-de-euros-para-reativar-o-turismo. 
40 Portugal: High and rising emigration in a context of high, but decreasing, unemployment, 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2016/portugal-high-and-rising-emigration-
in-a-context-of-high-but-decreasing-unemployment. 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i
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2)  การที่โปรตุเกสไม่มีข้อก าหนดให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในโปรตุเกส
ต้องแสดงผลการตรวจโควิดได้รับการวิพาษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นความหละหลวมและเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ของการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 และ 3 โดยเชื่อกันว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจาก  
สหราชอาณาจักรเป็นกลุ่มที่น าเชื้อเข้ามาในโปรตุเกสเป็นจ านวนมากและส่งผลให้ท าให้โปรตุเกสมีการแพร่
ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ครบเกือบทุกสายพันธุ์ ดังนั้น รัฐบาลโปรตุเกสจึงได้ออกข้อก าหนดให้  
ผู้เดินทางเข้ามาในโปรตุเกสทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องแสดงผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR 
ก่อนการเดินทางภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2564 เป็นต้นมา 

3.3.4 รัฐบาลโปรตุเกสสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการแพร่
ระบาดฯ แนวทางการป้องกันโรค รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการณ์ของประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การใช้เว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชน การเป็นพันธมิตร
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโปรตุเกสกับสื่อมวลชนชั้นน าของโปรตุเกส และการแถลงข่าวประจ าวัน
ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐนตรีสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แถลงข่าวและ
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยตนเอง ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตด้วยว่า การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและสื่อ
สังคมออนไลน์ของโปรตุเกส ด าเนินไปด้วยความเป็นมืออาชีพและปราศจากการน าเสนอข่าวลือ ข่าวที่
เป็นเท็จ และข่าวสารที่มีนัยทางการเมือง  

3.3.5 รัฐบาลโปรตุเกสสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนจากการด าเนินนโยบาย
ที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัคซีน การด าเนินการฉีดวัคซีน การจัดซื้ อ
อุปกรณ์การแพทย์ การบริหารจัดการงบประมาณในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ และการที่
ประธานาธิบดีโปรตุเกสได้ใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายแก้ไขกฎระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ภายใต้กองทุนให้ความช่วยเหลือของสหภาพยุโรป เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลายกฎระเบียบ
เพราะความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และเห็นว่า มาตรฐานของการตรวจสอบ
การใช้เงินงบประมาณของรัฐยังคงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ประกอบกับเงินช่วยเหลือที่ได้รับมีมูลค่า
ค่อนข้างมากและเป็นความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชนว่าเงินจ านวนนี้จะน าไปใช้เพ่ือฟ้ืนฟู
ประเทศจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นที่จับตามองของ
นานาประเทศเนื่องจากโปรตุเกสเป็นประเทศแรกที่ได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือนี้จากสหภาพยุโรป 

 
 
 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลโปรตุเกสให้ความส าคัญกับ 2 เรื่องหลัก
คือ การรักษาชีวิตควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลของการด าเนินนโยบาย
ด้านสาธารณสุขเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยมีการด าเนินโยบายที่มี
เป้าหมายชัดเจน โปร่งใส มีแผนรองรับ มีความยืดหยุ่น และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของโรคและสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ 

1)  นโยบายการฉีดวัคซีนของรัฐบาลโปรตุเกสซึ่งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายแต่
และกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนอย่างชัดเจน โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับวัคซีนที่มีความเหมาะสมตามช่วงอายุ
โดยค านึงถึงผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละชนิด ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการโควต้า
วัคซีนตามขีดความสามารถในการส่งมอบวัคซีนของผู้ผลิต และเร่งรัดการฉีดวัคซีนจนโปรตุเกสเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ส่งผลให้อัตราผู้ติดเชื้อมี
จ านวนลดลงตามล าดับ และน าไปสู่การผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมเปิดประเทศรับ
นักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท่ายของปี 2564  

2) นโยบายการรักษาการจ้างงานของรัฐบาลโปรตุเกสที่มุ่งช่วยเหลือนายจ้างให้
รักษาการจ้างงานลูกจ้างให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ (simplified layoff) โดยส านักงานประกันสังคม
ช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้างร่วมกับนายจ้าง และช่วยจ่ายงินสมทบประกันสังคมแทนนายจ้างซึ่งมีลูกจ้าง
ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 750,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของแรงงานทั้งหมด ส่งผล
ให้อัตราการว่างงานในปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ไม่แตกต่างไปจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 6.9 

4.1.2 การที่รัฐบาลโปรตุเกสสามารถด าเนินนโยบายบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างสมดุล มีเอกภาพ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคมเป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนดังต่อไปนี้  

1) ความมีเสถียรภาพและการปรองดองทางการเมือง ถึงแม้ว่ารัฐบาลโปรตุเกสจะ
ไม่ได้มีเสียงข้างมากในรัฐสภาและรัฐสภาเองโดยพรรคฝ่ายค้านก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และอภิปราย
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เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างกว้างขวาง และรัฐบาลก็ต้องรายงานการใช้อ านาจภายใต้การ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้รัฐสภาทราบ แต่รัฐสภาโปรตุเกสซึ่งประกอบด้วยพรรคฝ่ายค้านและ
พรรครัฐบาลได้ร่วมกันพิจารณากฎหมายต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยขน์ของประเทศและความจ า เป็น
เร่งด่วนในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ เป็นส าคัญ ดังเห็นได้จากการที่พรรคฝ่ายค้านได้ลงมติ
สนับสนุนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและได้เสนอที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพ่ือ
ความเป็นเอกภาพของชาติ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวงโปรตุเกสที่มีระดับของความ
พึงพอใจต่อประชาธิปไตยและมีความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองคือพรรคการเมืองและรัฐสภาค่อนข้างสูง 
และคุณลักษณะของสังคมโปรตุเกสที่เป็นสังคมแห่งความปรองดอง ยอมรับในความหลากหลาย และ
เป็นสังคมของทุกคน (inclusive society) 

2) ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งภายใต้การน าประธานาธิบดีโปรตุเกสคนปัจจุบันซึ่งเป็น
ผู้น าที่มีประสบการณ์มายาวนาน มีความชอบธรรมจากการได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเป็นสมัยที่สอง โดยประธานาธิบดีได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและมี
บทบาทส าคัญในการท าความเข้าใจกับสาธารณชนในการด าเนินนโยบายส าคัญ ๆ โดยเฉพาะการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นอ านาจของประธานาธิบดีเพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้ ประธานาธิบดียังมีบทบาทในการตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของรัฐบาล
ผ่านการใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายบางฉบับ รวมทั้งมีท่าทีทางการเมืองที่ปรองดองเป็นที่ยอมรับของทั้ง
พรรคการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 

3) พ้ืนฐานค่านิยมและวัฒนธรรม ประชาชนโปรตุเกสที่ค่อนข้างมีวินัยและมี 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลด้วยดี 
แม้ว่าจะได้รับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
รัฐบาล 

4)  รัฐบาลสามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนมี
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ แนวทางการป้องกันตนเองจากการแร่พระบาดฯ และการด าเนิน
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดฯ  

4.1.3 ถึงแม้ว่าโปรตุเกสเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการสาธารณสุขอยู่ในล าดับรั้งท้าย
ในสหภาพยุโรป รัฐบาลโปรตุเกสก็ได้พยายามเพ่ิมศักยภาพด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
การเพ่ิมบุคลาการด้านสาธารณสุขและการเพ่ิมจ านวนเตียงผู้ป่วยวิกกฤต ที่ส าคัญคือรัฐบาลโปรตุเกส
สามารถระดมการตรวจหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และมีการด าเนินมาตรการควบคุมโรค และ
มาตรการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีค่อนข้างสมดุล 

4.1.4 เสถียรภาพทางการเมืองของโปรตุเกสเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ ควบคู่ไปกับการด าเนินนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อ
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ควบคุมการแพร่ระบาดฯ หากรัฐบาลสามารถรักษาความปรองดองทางการเมืองและรักษาสมดุลของ
การด าเนินนโยบายได้จนครบวาระ โปรตุเกสก็จะสามารถด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ในฐานะที่โปรตุเกสเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโปที่ได้ยื่นแผนฟ้ืนฟู
ภายใต้กองทุน RRF เพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือ 13.9 พันล้านยูโร และวงเงินกู้อีก 2.7 พันล้านยูโร  
โดยคาดว่า มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูจะเริ่ม
เห็นผลเป็นรูปธรรมในปี 2565 เป็นต้นไป 

4.1.5 อย่างไรก็ดี ในการเผชิญกับการแพร่ระบาดฯ โปรตุเกสมีข้อได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ 
อีกหลายประเทศ กล่าวคือ 

1)  โปรตุเกสเผชิญกับการแพร่ระบาดในระลอกแรกค่อนข้างช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในสหภาพยุโรปด้วยกัน จึงท าให้รัฐบาลโปรตุเกสมีเวลาพอสมควรในการเตรียมการรับมือ
กับการแพร่ระบาดฯ  

2)  การที่โปรตุเกสเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากร 10.3 ล้านคน และมี
พรมแดนทางบกติดกับสเปนเพียงประเทศเดียวท าให้การบริหารจัดการและการด าเนินมาตราการด้าน
การควบคุมโรคของโปรตุเกสมีความซับซ้อนและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าอีกหลายประเทศ  

3) การที่โปรตุเกสอยู่ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนของสหภาพยุโรปซึ่งได้มีการลงนาม
สัญญาซื้อขายวัคซีนล่วงหน้ากับบริษัทผู้ผลิตชั้นน าเกือบทุกรายในโลกท าให้กลไกการจัดหาวัคซีนของ
โปรตุเกสด าเนินไปได้อย่างค่อนข้างราบรื่นและไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีนมากนัก 
ตลอดจนสามารถแบ่งปันวัคซีนในรูปแบบของการบริจาควัคซีนให้ประเทศอดีตอาณานิคมได้อีก
จ านวนหนึ่ง  

4) การที่โปรตุเกสได้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาระยะหนึ่งได้ส่งผลให้สถานะทาง
การเงินและการคลังของประเทศมีความมั่นคงในระดับหนึ่งและมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนิน
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ  

5) โปรตุเกสได้รับประโยชน์จากเงินช่วยเหลือกองทุน Recovery and Resilience 
Facility (RRF) ของสหภาพยุโรป โดยโปรตุเกสเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโปที่ได้ยื่นแผนฟ้ืนฟูเพ่ือ
ขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนนี้ทั้งในรูปเงินช่วยเหลือและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า 

6) ระบบประกันสังคมของโปรตุเกสมีความเข้มแข็งและมีการจัดเก็บข้อมูล
ประชากรที่เป็นระบบ ท าให้การบริการจัดการด้านการเยียวยาด าเนินไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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4.2  ข้อพิจารณา 
โดยที่บริบทของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของประเทศ จ านวน

ประชากร ภูมิรัฐศาสตร์ ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง ระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ 
และมาตรฐานด้านสาธารณสุข ผู้เขียนจึงขอน าเสนอข้อพิจารณาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของ
โปรตุเกสในการบริหารจัดการวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือ
ประกอบการก าหนดนโยบายบริหารจัดการโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่ที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

4.2.1 ในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจาการแพร่ระบาดฯ รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินมาตรการที่มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมีบางภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบมากเป็นพิเศษ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้รัฐบาลสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและ
ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าคือวิสัยทัศน์ในการด าเนินนโยบายที่มีความสมดุลและมองไปข้างหน้า  
ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินนโยบายที่ชัดเจนและมีแผนรองรับ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงกดดันทาง
การเมือง การด าเนินมาตรการเยียวยาที่มีความเป็นธรรมและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ 
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งผลในระยะยาว และการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลังยุคของการแพร่ระบาดฯ เช่น การยกระดับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ลดการพ่ึงพาภาคการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4.2.2 การมีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งและมีฐานข้อมูลของประชากรที่ครอบคลุมและ
เป็นปัจจุบันท าให้ภาครัฐสามารถด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในการณีของโปรตุเกส รัฐบาลสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ภาคธุรกิจและกลุ่ม
เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลระบบ
ประกันสังคมและประวัติการช าระภาษี ในขณะเดียวกันรัฐบาลโปรตุเกสสามารถบริหารจัดการการ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องสร้าง 
platform หรือ application ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาใหม่ แต่สามารถใช้ระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ของกระทรวงสาธารณสุขและระบบการตอบรับและนัดหมายวันฉีดวัคซีนผ่านระบบ SMS ที่
ประชาชนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย ในขณะที่กลุ่มคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วย
ตนเองก็สามารถติดต่อขอลงทะเบียนกับส านักงานสาธารณสุขในเขตที่พักอาศัยโดยใช้ฐานข้อมูลจาก
ระบบประกันสังคม  

4.2.3 การสื่อสารและท าความเข้าใจกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดฯ แนวทางการป้องกันโรค รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการรับมือกับการ
แพร่ระบาดฯ ไม่ว่าจะโดยผู้น าหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการได้ความร่ วมมือ
จากทุกภาคส่วนของสังคม 

4.2.4 การเจรจาจัดซื้อวัคซีนในนามของสหภาพยุโรปโดยมีการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนชั้นน า
ทุกรายซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ต่างกัน นอกจากจะเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองแล้ว ยังเป็นการกระจาย
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง และท าให้สหภาพยุโรปสามารถกระจายวัคซีนที่ได้รับ
ให้แก่ประเทศสมาชิกตามล าดับของความจ าเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางการจัดสรร
วัคซีนภายใต้ โครงการเพ่ือการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ระดับโลก (Covid-19 Vaccines Global 
Access Facility - COVAX) ของประเทศก าลังพัฒนาต่าง ๆ แล้ว การรวมกลุ่มในนามของกลุ่ม
ภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค เช่น อาเซียน สหภาพแอฟริกา ประชาคมเพ่ือการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ 
น่าจะเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองและโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนของประเทศก าลังพัฒนาได้มากกว่า 

4.2.5  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่รุนแรงและความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
วัคซีนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ประชาคมโลก
สามารถก้าวข้ามวิกฤตของการแพร่ระบาดฯ ไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งไว้ข้างหลัง 
โปรตุเกสเป็นแบบอย่างของประเทศที่ยึดมั่นในหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้
บริจาควัคซีนและอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศ
ก าลังพัฒนาเองก็สามารถมีส่วนในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยการให้ประเทศที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่าขอยืมวัคซีน นอกจากนี้ หากประเทศต่าง ๆ จะสามารถร่วมมือกันในการ
รับรองวัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีนโดยใช้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ก็จะช่วยลดอุปสรรค
ในการเดินทางระหว่างประเทศและช่วยฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของทุกประเทศ 
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