
การผ%อนคลายมาตรการ Lockdown ของสหราชอาณาจักร 

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายบอริส จอห?นสัน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ออกมาแถลงวIา

จะเร่ิมมีการผIอนคลายมาตรการ Lockdown หลังจากท่ีรัฐบาลสหราชอาณาจักรไดUประกาศใชUมาตรการ Lockdown 

ทั่วประเทศ โดยขอใหUประชาชนงดเวUนการออกจากบUาน เวUนแตIการดำเนินกิจกรรมที่จำเป\น เชIน การซื้ออาหาร ยา 

พบแพทย? และออกกำลังกายไดUวันละ 1 ครั้ง และมีคำสั่งป_ดรUานคUา รUานอาหาร สถานที่สาธารณะ และสถานที่ชุมชน 

เพ่ือลดอัตราการแพรIระบาดของ COVID-19 ต้ังแตIวันท่ี 24 มีนาคม 2563 เป\นตUนมา  

นายบอริส กลIาววIาการผIอนคลายมาตรการ Lockdown จะเป\นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร?และ

สถิติ โดยมีการกำหนดระดับการเฝkาระวังการแพรIระบาด ซึ่งรัฐบาลจะพิจารณาปmจจัยเหลIานี้ประกอบการกำหนด

มาตรการ Lockdown ของสหราชอาณาจักรตIอไป โดยการผIอนคลายมาตรการนี้ มีวัตถุประสงค?เพื่อใหUประชาชน

สามารถกลับมาใชUชีวิตไดUตามปกติในขณะที่ตUองหลีกเลี่ยงการแพรIระบาดระลอกใหมI โดยแนวทางในการผIอนคลาย

มาตรการ Lockdown แบIงเป\น 3 ระยะ ไดUแกI ระยะที่ 1 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประชาชนจะสามารถออก

จากบUานไดUโดยไมIจำกัดจำนวนครั้ง และสามารถเลIนกีฬารIวมกับคนในครอบครัวไดU แตIยังคงสนับสนุนใหUทำงานจาก

บUาน โดยใหUเดินทางไปทำงานไดUเฉพาะงานที่ไมIสามารถทำจากที่บUานไดU เชIน การกIอสรUาง และภาคการผลิต เป\นตUน 

และหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยระบบขนสIงสาธารณะเพื่อรักษาระยะหIาง ระยะที่ 2 ในชIวงตUนเดือนมิถุนายน (1 มิ.ย.) 

รัฐบาลอาจพิจารณาอนุญาตใหUรUานคUากลับมาเป_ดใหUบริการไดU และเป_ดโรงเรียนระดับประถม และระยะที่ 3 ในชIวง

ตUนเดือนกรกฎาคม (4 ก.ค.) รัฐบาลอาจพิจารณาใหUธุรกิจบริการ (hospitality) และสถานที่ตIาง ๆ กลับมาใหUบริการ

ไดUอีกคร้ัง โดยจะตUองมีมาตรการรักษาระยะหIางทางสังคมรองรับ 
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ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการแพรIระบาดที่แตกตIางกัน

ในแต Iละพ ื ้นท ี ่  สำหร ับการผ Iอนมาตรการ 

LockdownขUางตUน ทางรัฐบาล Scotland Wales 

และ Northern Ireland ย ั งคงม ีความเห ็น ท่ี

แตกตIาง โดยเห็นวIาอาจเป\นไปไดUยากที่จะเร่ิม

ผIอนคลายมาตรการ เชIน การเป_ดโรงเรียน หรือ

รUานคUาในชIวงเดือนมิถุนายนท่ีจะถึงน้ี 

 

การผIอนคลายมาตรการทั ้ง 3 ระยะนี ้ ร ัฐบาลไดUออกเอกสาร Our plan to rebuild: The UK 

Government’s COVID-19 recovery strategy ซึ่งระบุวIารัฐบาลจำเป\นจะตUองเริ่มผIอนคลายมาตรการ เนื่องจาก

การแพรIระบาดนี้สIงผลกระทบโดยตรงตIอระบบเศรษฐกิจ ซึ่งหากปลIอยใหUระบบเศรษฐกิจไดUรับผลกระทบจากการ

แพรIระบาดโดยการ

หยุดงานเป\นระยะ

เวลานาน ก ็จะ ย่ิง

เพ ิ ่ มผลกระทบ ท่ี

รุนแรงตIอเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะการจUาง

งาน และการดำเนิน

ธุรกิจตIาง ๆ และจะ

สIงผลกระทบตIอการ

ใ ห U บ ร ิ ก า ร

สาธารณสุขในที ่สุด 

ทั ้งน ี ้  ในระยะที ่  1 

นั้น บริษัทจะตUองจัด

ใหUมีมาตรการรักษาระยะหIางที่เหมาะสมหากมีการเป_ดดำเนินการ ในขณะที่รัฐบาลก็อยูIระหวIางดำเนินการเพื่อสรUาง

สิ่งอำนวยความสะดวก เชIน ทางเดินเทUา ทางสำหรับจักรยาน เพื่อใหUประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยใชU

ระบบขนสIงสาธารณะใหUมากที่สุด และมีการออกคำแนะนำใหUประชาชนพิจารณาสวมใสIหนUากากเมื่อออกจากบUาน

และเมื่อใชUระบบขนสIงสาธารณะดUวย สำหรับการแขIงขันกีฬาตIาง ๆ รัฐบาลอาจอนุญาตใหUดำเนินการไดUในชIวงระยะ

ที่ 2 ซึ่งจะตUองดำเนินการในสถานที่ป_ดและมีการถIายทอดใหUรับชมเทIานั้น ในขณะที่ธุรกิจรUานอาหารที่อาจจะไดUรับ

อนุญาตใหUเป_ดกิจการไดUในระยะที่ 3 จะตUองมีมาตรการที่เหมาะสม เชIน อาจจะมีจำนวนโต�ะ/ที่นั่งนUอยลง จำกัด

จำนวนผูUใชUบริการ จำกัดเวลาการเป_ดบริการใหUสั้นลง และมีจำนวนรายการอาหารนUอยลง เป\นตUน ทั้งนี้ รัฐบาลจะ

ประกาศมาตรการในการกักตัวสำหรับผูUที่เดินทางเขUามายังสหราชอาณาจักรเพื่อปkองกันการแพรIระบาดในรอบที่ 2 ท่ี

อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการขอรายละเอียดที่พักอาศัยของผูUเดินทางเขUามา และจัดใหUมีการใชU application ที่สามารถ

ติดตามบุคคลผูUน้ันไดU 



นอกจากน้ี รัฐบาลยังเห็นวIาจำเป\นอยIางย่ิงท่ีจะตUองมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการการแพรIระบาด

ในสังคมตIอไป โดยเห็นวIามีความเป\นไปไดUที่จะยังไมIสามารถคิดคUนวัคซีนไดUภายในระยะเวลาอันใกลU รัฐบาลจึงเริ่มมี

การลงทุนในการวิจัยทั้งวัคซีน และยา รวมถึงการสรUางความความรIวมมือระหวIางประเทศ และการพัฒนาโครงสรUาง

พ้ืนฐานสำหรับการผลิตและการกระจายการรักษาและวัคซีน  

 รัฐบาลยังไดUอUางอิงผลการศึกษาของ The Office for Budget Responsibility (OBR) and the Bank 

of England ที่สรุปวIา หากรัฐบาลไมIใชUมาตรการในการ Lockdown ในชIวงที่ผIานมา สถานการณ?การแพรIระบาด

อาจรุนแรงกวIานี ้ ถึงแมUวIามาตรการตIาง ๆ จะสIงผลกระทบตIอชีวิตความเป\นอยูI และการประกอบอาชีพของ

ประชาชน ซึ่งอัตราการจUางงานในสหราชอาณาจักรลดลงมากที่สุดในรอบ 40 ป� โดยประชาชนมากกวIา 1.8 ลUาน

ครอบครัวเขUาถึงโครงการเงินชIวยเหลือ (Universal Credit) และ OBR ไดUทำการศึกษาพบวIา หากรัฐบาลยังคง

มาตรการ Lockdown ไปจนถึงเดือนมิถุนายน อัตราการวIางงานอาจเพิ่มสูงถึง 2 ลUานคนในชIวงไตรมาสที่ 2 ของป� 

2020 และ GDP ในชIวงดังกลIาวจะลดลงถึงรUอยละ 35   

อยIางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผIานมาพบวIาหลังจากที่รัฐบาลประกาศใหUมีการผIอนคลาย

มาตรการ Lockdown ประชาชนเริ่มกลับไปงานมากขึ้นจนไมIสามารถรักษาระยะหIางไดUในการใชUบริการ โดยรัฐบาล

ไดUแจUงเตือนวIาหากพบวIามีการแพรIระบาดของไวรัสเพ่ิมข้ึน รัฐบาลอาจจำเป\นตUองกลับมาใชUมาตรการ Lockdown ท่ี

เขUมขUนอีกคร้ัง  

นาย Rishi Sunak (Chancellor – 

รัฐมนตรีวIาการกระทรวงการคลัง) 

กลIาววIาสหราชอาณาจักรอาจเขUาสูI

ชIวงเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญI โดย

ในชIวง 3 เดือนแรกของป� 2020 

เศรษฐก ิจหดต ั วลงร U อยละ 2 

เนื ่องจากมาตรการ Lockdown 

โ ด ย  Office for National 

Statistic (ONS) มีผลการสำรวจ

วIาภาคธุรกิจการบริการ หดตัวลง

รUอยละ 1.9 การใชUจIายครัวเรือน

ลดลงมากที่สุดในรอบ 11 ป� โดยมี

เพ ี ยงรายจ I ายสำหร ับอาหาร 

เคร ื ่ อ งด ื ่ มแอลกอฮอล ?  และ

โทรทัศน?ที่ยังคงชIวยกระตุUนการใชUจIายในครัวเรือน ในขณะที่ Bank of England คาดการณ?วIา GDP ของป�นี้อาจ

ลดลงถึงรUอยละ 14 แตIคาดวIาเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในป� 2021 ซึ่งคาดการณ?วIาอาจเติบโตถึงรUอยละ15 

และจะตUองใชUเวลาฟ��นตัวไปอีกอยIางนUอย 2 ป�หลังจากน้ี 

 

ท่ีมา : Telegraph/The Independent / BBC 



ข"อคิดเห็น สคต. 

 การผIอนคลายมาตรการ Lockdown ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรท่ีเร่ิมข้ึน จะเป\นการกระตุUนเศรษฐกิจ

ในภาคการผลิต และการกIอสรUางในระยะน้ีเป\นหลัก โดยหลายโรงงานท่ีมีสายการผลิตไดUเร่ิมเป_ดดำเนินการแลUว เชIน 

โรงงานผลิตรถยนต? Vauxhall และ Ford ท้ังน้ี สำหรับธุรกิจภาคบริการซ่ึงยังไมIสามารถเป_ดใหUบริการไดUในขณะน้ี 

เชIน รUานอาหาร รUานนวด และโรงแรมตIางๆ ยังตUองรอการประกาศแนวทางเพ่ิมเติมจากรัฐบาล แตIก็มีสัญญาณท่ี

ชัดเจนวIารูปแบบในการใหUบริการจะตUองเปล่ียนแปลงไป เชIน การจำกัดจำนวนโต�ะท่ีน่ัง และการจำกัดระยะเวลาใน

การเป_ด ดังน้ัน ในระยะน้ีธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรจึงตUองพิจารณาปรับตัวเพ่ือรองรับมาตรการรักษาระยะหIาง 

และสุขอนามัยเพ่ือเตรียมพรUอมสำหรับการเป_ดใหUบริการในชIวงเดือนกรกฎาคม รวมถึงความเป\นไปไดUท่ีรัฐบาลอาจ

สนับสนุนใหUมีการใชU local ingredient มากข้ึน เพ่ือสนับสนุนรายไดUใหUกับชุมชนในชIวงน้ี รUานอาหารจึงอาจตUองมี

การปรับตัวในเร่ืองน้ีดUวย  

นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีมาตรการในการกักตัวผูUที่เดินทางเขUามาในสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจสIงผลตIอ

ธุรกิจที่เกี่ยวขUอง เชIน ธุรกิจโรงแรม รUานอาหาร ในชIวงป�นี้ เนื่องจากมาตรการดังกลIาวไมIสIงเสริมการเดินทางระหวIาง

ประเทศ และอาจสIงผลกระทบตIอจำนวนนักธุรกิจที่จะเดินทางเขUารIวมงานแสดงสินคUาตIาง ๆ ทั้งในไทยและใน 

สหราชอาณาจักรอีกดUวย ซึ่งขณะนี้งานแสดงสินคUาในสหราชอาณาจักรหลายงาน ไดUมีการแจUงยกเลิกหรือเลื่อนการ

จัดงานออกไปเป\นป�หนUา สำหรับการจัดงานแสดงสินคUาในไทยก็ไดUเริ ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบเป\นลักษณะ Virtual 

Exhibition เชIน งาน M.O.V.E (Multimedia Online Virtual Exhibition) ที ่จะจัดขึ ้นโดยกรมสIงเสริมการคUา

ระหวIางประเทศในเดือนพฤษภาคมน้ี เพื่อตอบโจทย?สถานการณ?ปmจจุบันที่นักธุรกิจไมIสามารถเดินทางระหวIาง

ประเทศไดUเหมือนในภาวะปกติ 
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