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๑๐ ประการ ที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อต่อสู้กับโควิด 19 และประกันการฟื้นตัว 
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 เพื่อให้ยุโรปกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหลังจากภาวะตกต่ำ
ทางเศรษฐกิจ โดยมีการดำเนินการ ๑๐ ประการ ได้แก่ การสนับสนุนการฟื้นตัวโดยการจัดตั้งกองทุน
ฟื้นฟูพิเศษและเห็นชอบงบประมาณเพื่อกระตุ้นการเติบโตและสนับสนุนพลเมือง ภาคธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ การประสานการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางผ่านการจัดทำแผนที่รหัสสี 
(colour-coded map) การชะลอการแพร่กระจายของไวรัสด้วยข้อจำกัดการเดินทาง การสนับสนุน
ระบบสาธารณสุขผ่านโครงการ “rescEU” และ “EU4Health” การคุ้มครองตำแหน่งงานและ
งานด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “SURE” การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศในสหภาพยุโรปในการ
ต่อสู้กับโรคโควิด 19 ใน "โครงการการลงทุนเพื่อเอาชนะวิกฤตไวรัสโคโรน่า" การส่งเสริมความเป็น
ปึกแผ่นของยุโรปผ่านทาง EU Medical Corps และกองทุนความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวของ
สหภาพยุโรป (EU Solidarity Fund) การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดด้วยจัดตั้ง
ช่องทางสีเขียว 'green lanes' และการเป็นพันธมิตรเพ่ือสนับสนุนพันธมิตรทั่วโลกผ่านการดำเนินงาน
ของ "Team Europe" 

สถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเยอรมนี 
สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตระหนักและได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมุ่งเน้นที่การออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานและ
ปรับข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) เพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของโรค
ดังกล่าวโดยไม่ให้กระทบต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานและองค์ประชุม (Deutscher Bundestag, 
2021-2) 

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรมีข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในบริเวณ
อาคารสภาผู้แทนราษฎรโดย ดร. โวลฟ์กัง ชอยเบลอ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศข้อปฏิบัติ
ในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร (Allgemeinverfügung des Präsidenten des Deutschen 
Bundestages) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ถึงวันพุธที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔ 
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สหรัฐเม็กซิโก 

 
 
ราชอาณาจักรสเปน 

 
 

 
ที่มา : Joel Saget | AFP | Getty Images 

การดำเนินงานของรัฐสภาเม็กซิโกที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
สภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกโดยคณะกรรมการบริหารได้ประกาศต่อที่ประชุมสภาถึงมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการปกป้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่จาก
โรคระบาดดังกล่าวจึงได้ระงับการจัดการประชุมเต็มคณะตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน่วยงาน
กำกับของสภาผู้แทนราษฎร (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประสานงาน
ทางการเมือง) ได้ตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจตามปกติเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
ของแต่ละวัน เพ่ือกำหนดมาตรการรับมืออย่างทันท่วงที 

วุฒิสภาเม็กซิโกได้ออกข้อมติของคณะกรรมการบริหารของวุฒิสภา เรื่อง การยกเลิกการจำกัด
เวลาและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามที่สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในระหว่างการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 

สเปนและการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๗ เดือน สเปนได้จัดทำแผนและมาตรการเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดในแต่ละช่วงเวลา เช่น แผนเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตปกติใหม่ ( Plan para la 
Transición hacia una Nueva Normalidad) หรือแผนลดระดับ (Plan de Desescalada) ซึ่งจะ
ยกเลิกข้อกำหนดทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ความสามารถในการ
รับมือด้านสาธารณสุข และมาตรการป้องกันตนเองของประชาชน ยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 ที่พิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนและการสื่อสารกับประชาชนภายใต้กรอบแห่ง
ความสัตย์จริงและความโปร่งใส แผนฟื้นฟู ปฏิรูป และความเข้มแข็ง (Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน ๓ ระยะ 
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ที่มา : ที่มาhttps://www.riksdagen.se/en/ 

 
 

งานของรัฐสภา (Riksdag) ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 
รัฐสภาและฝ่ายบริหารรัฐสภาได้ใช้มาตรการที่หลากหลายหลังจากที่มีการระบาดของไวรัส

โคโรนา อันแก่ ประธานรัฐสภาและหัวหน้ากลุ่มพรรคได้ตัดสินใจให้สามารถเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียง
ในสภาอีกครั้งโดยมีข้อจำกัด คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยในอาคารรัฐสภาจะถูกยกระดับ
ความเข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป สมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่
ในฝ่ายบริหารรัฐสภาจะต้องทำงานที่บ้าน จัดตั้งสมาชิกที่เป็นผู้แทนพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่า
คณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมาธิการกิจการสหภาพยุโรปจะได้รับการอำนวยความสะดวก
ในการทำงานอย่างเต็มที ่ยกเลิกการเยี่ยมชมรัฐสภาจนกว่าจะมีการประกาศเพ่ิมเติม 

รัฐสภายังได้อนุญาตให้ตำรวจสามารถตรวจ COVID-19 แก่ประชาชนในกรณีที่จำเป็น
เพ่ือบังคับใช้คำสั่งขับไล่ ขยายอายุใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ เห็นชอบกับแนวทางท่ีรัฐบาล
เสนอสำหรับนโยบายเศรษฐกิจในร่างพระราชบัญญัตินโยบายการคลังฤดูใบไม้ผลิ 
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ที่มา : https://www.parlament.ch/en 

 

 

รัฐสภาดิจิทัล – ความพร้อมของสมาชิกรัฐสภาในการประชุมผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
โรคโควิด 19 เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลของ

รัฐสภาสวิส การลงมติการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกมีขึ้นเมื่อวันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากนางโซฟี มิโซ ชิฆอง (Sophie Michaud Gigon) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน ได้ลงมติการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในช่วง
ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุม
แบบผสมผสาน (Einer Hybriden Session) ที่มีทั้งสมาชิกที่เข้าประชุมทางกายภาพและสมาชิก
ทีป่ระชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามดำเนินงานในรัฐสภา เจ้าหน้าที่บันทึกการประชุม
ปฏิบัติงานผ่านซอฟต์แวร์ Verbalix เพื่อบันทึกการประชุมและถอดเสียงการประชุมในรัฐสภาและ
สมาชิกลงมติผ่านระบบ ELAN/ELAS ซึ่งเป็นการลงมติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเชื่อมกับ
ระบบเก็บข้อมูลคูเรีย (Geschäftsdatenbank Curia) 

ทั้งนี้ รัฐสภาได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน“รัฐสภาเสมือนจริง (Arbeitsgruppe <<Virtuelles 
Parlament>>) มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวคาทริน ซูทเทอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ประธานคณะทำงาน คณะทำงานฯ ชุดนี้ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เจ้าหน้าที่รัฐสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานในรัฐสภา  
คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาขับเคลื่อนการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ของรัฐสภาจากมุมมองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และด้านรัฐศาสตร์ และคณะทำงานฯ 
มุ่งหมายที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมและอภิปรายผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางกายภาพได้ 
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ที่มา : https://www.iru.org/resources/newsroom/alarming–gap–global–response–covid–19 
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สหภาพยุโรป 

๑๐ ประการ ที่สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเพื่อต่อสู้กับโควิด 19 และประกันการฟื้นตัว 
สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

หรือโรคโควิด 19 เพ่ือให้ยุโรปกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหลังจากภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

๑. การสนับสนุนการฟื้นตัวของสหภาพยุโรป 
เพื่อช่วยเหลือให้สหภาพยุโรปฟื้นตัวจากผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมจากโรคระบาดนี้ ผู้นำสหภาพ

ยุโรปได้ตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพิเศษมูลค่า ๗๕๐ ,๐๐๐ ล้านยูโร หรือที่เรียกว่า 'Next Generation EU' มาตรการ
การฟ้ืนฟูนี้จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ คณะมนตรี
ยุโรปยังเห็นชอบงบประมาณระยะยาวของสหภาพยุโรปสำหรับปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ซึ่งจะกระตุ้นการเติบโตและสนับสนุน
พลเมือง ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจในปีต่อ ๆ ไป โดยรวมแล้ว งบประมาณหลายปีและกองทุนฟ้ืนฟูมีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๑,๐๗๔,๓๐๐ ล้านยูโร  

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังให้เงินเพิ่มอีก ๑ ,๓๕๐,๐๐๐ ล้านยูโร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อพันธบัตร
เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในช่วงวิกฤตจากจำนวนเงินที่มีอยู่แล้ว ๕๔๐,๐๐๐ ล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือ ๓ เครือข่าย คือ พนักงาน
ลูกจ้าง ธุรกิจ และประเทศสมาชิก ทั้งนี้ แพ็คเกจการฟื้นฟูของสหภาพยุโรปมีมูลค่าโดยรวมถึง ๒ ,๓๖๔,๓๐๐ ล้านยูโร 
โดยธนาคารกลางยุโรปให้เงินเพิ่มอีก ๑,๓๕๐,๐๐๐ ล้านยูโร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซื้อพันธบัตรเพ่ือช่วยเหลือรัฐบาล
ในช่วงวิกฤติ 

๒. การประสานการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการการเดินทาง 
ประเทศในสหภาพยุโรปได้กำหนดกรอบการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพ

ในการเคลื่อนย้ายภายในสหภาพยุโรปในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีการตกลงกันถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในการ
พิจารณามาตรการต่าง ๆ และคำจำกัดความของพ้ืนที่เสี่ยง ทั้งนี้ แผนที่รหัสสี (colour–coded map) ของสหภาพยุโรป
ตามข้อมูลที่ได้รับจากประเทศสมาชิกจะมีการเผยแพร่ทุกวันพฤหัสบดีโดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหภาพยุโรป  
แผนที่ดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศสมาชิกตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางตามสถานการณ์การระบาดของโรค
ตามพ้ืนที่ได ้

ประเทศในสหภาพยุโรปได้ตกลงให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางใหม่ ๒๔ ชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้ 
เพ่ือช่วยให้นักเดินทางวางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัยและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางที่เชื่อถือได้
และเป็นปัจจุบัน โดยสหภาพยุโรปได้เปิดตัวเว็บไซต์ Re–open EU (https://reopen.europa.eu/en) ซึ่งให้บริการเป็น
ภาษาในสหภาพยุโรปทั้งหมด ๒๔ ภาษา 

๓. การชะลอการแพร่กระจายของไวรัส 
เพ่ือช่วยจำกัดการระบาดของเชื้อไวรัสในยุโรปและที่อ่ืน ๆ ประเทศในสหภาพยุโรปจึงจำกัดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

มายังสหภาพยุโรปเป็นการชั่วคราว ข้อจำกัดการเดินทางของผู้อาศัยของประเทศท่ีสามบางประเทศได้ถูกยกระดับขึ้นตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

รายการเดินทางจะได้รับการพิจารณาอยู่เป็นระยะและสามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อ โดยมีเกณฑ์ในการ
ตัดสินว่าประเทศที่สามประเทศใดที่ควรยกระดับการเดินทาง รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรค และมาตรการกักกัน
ที่รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการพิจารณาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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๔. การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
สหภาพยุโรปอนุมัติวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไปแล้ว ๔ รายการ และเริ่มฉีดวัคซีนทั่วทั้งสหภาพยุโรปตั้งแต่

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้ประสานความร่วมมือเพ่ือผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอโดยผ่านข้อตกลงการซื้อล่วงหน้ากับผู้ผลิตวัคซีน ด้วยเหตุนี้ สหภาพยุโรปจึงได้ลงนามใน
ข้อตกลงหกฉบับกับผู้พัฒนาวัคซีนเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปจะมีวั คซีนอย่างต่อเนื่อง โดยมั่นใจว่าจะมี
วัคซีนพอเพียงถึง ๒,๖๐๐ ล้านโดส นอกจากนี้ สหภาพยุโรปกำลังประสานงานกับโครงการระดับโลกท่ีมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึง
วัคซีนอย่างทั่วถึงร่วมกับประเทศสมาชิกและองค์การอนามัยโลก โดยตระหนักว่า สหภาพยุโรปจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อส่วนอ่ืน
ของโลกปลอดภัยเช่นกัน 

๕. การสนับสนุนระบบสาธารณสุขของสหภาพยุโรป 
จากการติดต่ออย่างตอ่เนื่องระหว่างประเทศสมาชิกและสถาบันของสหภาพยุโรป ทำให้สหภาพยุโรปได้จัดให้มีการ

จัดการวิกฤตและการประสานงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านโครงการ “rescEU” มีการจัดทำรายการร่วมกัน
เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและเครื่องช่วยหายใจ และมีการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วยุโรป สหภาพยุโรปยังได้ประสานงาน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและควบคุมการส่งออกอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดเตรียมอุปทานอย่างเพียงพอทั่วทั้ง
ภูมิภาค 

นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการต่อต้านภัยคุกคามด้านสาธารณสุขในอนาคต สหภาพยุโรปได้เสนอโครงการปฏิบัติการใหม่
ที่ขยายวงกว้างออกไปซึ่งเรียกว่า “EU4Health” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศสมาชิก
ดีขึ้น และสนับสนุนการฟื้นตัวหลังจากวิกฤตโรคโควิด 19 รวมทั้งยังทำให้ระบบสุขภาพมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและส่งเสริม
นวัตกรรมในภาคสาธารณสุขอีกด้วย 

๖. การคุ้มครองตำแหน่งงาน/งาน 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแรงงานไม่ให้ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตินี้ สหภาพยุโรปได้จัดทำเครื่องมือที่เรียกว่า “SURE” 

ซึ่งให้ความช่วยเหลือชั่วคราวในการกำจัดความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้างงาน โครงการดังกล่าวให้วงเงินกู้ถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล้านยูโร
กับประเทศสมาชิกโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของแผนงานระยะสั้นของประเทศ 

ในฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๓ ได้มีการชำระเงินงวดแรกให้กับประเทศในสหภาพยุโรป และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประเทศสมาชิก จำนวน ๑๗ ประเทศได้รับเงินสนับสนุนในแผนการดังกล่าวเป็นจำนวน ๗๕,๕๐๐ ล้านยูโร 

๗. การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศในสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับโรคโควิด 19  
สหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการจัดหาเงินทุนเพ่ือตอบสนองต่อวิกฤติโดยจัดหาเงินประมาณ 

๓๗,๐๐๐ ล้านยูโร จากกองทุนโครงสร้างของสหภาพยุโรปด้วยการจัด “โครงการการลงทุนเพื่อเอาชนะวิกฤตไวรัสโคโรน่า” 
ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปยังใช้ความยืดหยุ่นเต็มรูปแบบของกฎการคลังของสหภาพยุโรปเพื่อช่วยให้ประเทศ

ในสหภาพยุโรปสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพและธุรกิจเพื่อให้ผู้คนมีงานทำในช่วงวิกฤต อีกทั้ง กฎการช่วยเหลือจากรัฐ
ของสหภาพยุโรปได้รับการผ่อนคลายเพ่ือให้รัฐบาลสามารถจัดหาสภาพคล่องให้กับธุรกิจเพ่ือสนับสนุนพลเมืองและธุรกิจ 
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๘. การส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของยุโรป 
สหภาพยุโรปได้ส่งทีมแพทย์ผ่านทาง EU Medical Corps เพื่อให้ทีมจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ สามารถมาช่วยเหลือ

ระบบสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากวิกฤตินี้  ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประเทศ
สหภาพยุโรปต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ออสเตรีย เยอรมนี และลักเซมเบิร์กยอมรับผู้ป่วยวิกฤติจากเบลเยียม 
เนเธอร์แลนด์ และอิตาลีไว้ในความดูแล นอกจากนี้ โปแลนด์ โรมาเนีย และเยอรมนียังได้ส่งทีมแพทย์ไปช่วยรักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลในอิตาลี ในขณะที่ฮังการีและเนเธอร์แลนด์ได้ส่งเครื่องช่วยหายใจไปยังสาธารณรัฐเช็ก รวมทั้งฝรั่งเศสที่แบ่ง
วัคซีนให้กับสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย  

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังอนุมัติกฎใหม่เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถขอความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุน
ความเป็นปึกแผ่นน้ำหนึ่งใจเดียวของสหภาพยุโรป (EU Solidarity Fund) เพื่อช่วยรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
ด้วยขอบเขตของกองทุนที่ขยายใหม่นี้ ทำให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้เงินได้ถึง ๘๐๐ ล้านยูโรในปี ๒๕๖๓ เพื่อต่อสู้กับ
การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 

๙. การสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 
เพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานอาหารและหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนอาหาร สหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการฉุกเฉิน

เพ่ือสนับสนุนภาคการเกษตรและการประมงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่นี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวรวมถึง
การสนับสนุนโดยตรงแก่เกษตรกรและชาวประมง รวมถึงความยืดหยุ่นที่เพ่ิมข้ึนในการระดมทุนของสหภาพยุโรป 

นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังได้จัดตั้งช่องทางสีเขียว 'green lanes' เพื่อให้อาหารส่งผ่านภายในยุโรปและยอมรับ
ว่าคนงานตามฤดูกาล (seasonal workers) เป็น 'คนงานที่มีความสำคัญต่อระบบ' (system–relevant) และยังมีการ
นำมาตรการทางการตลาดที่เป็นเลิศเพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตไวน์ ผลไม้และผักของสหภาพยุโรปมาใช้ด้วย 

๑๐. การเป็นพันธมิตรเพื่อสนับสนุนพันธมิตรทั่วโลก 
วิกฤตการณ์โรคโควิด 19เป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องใช้การแก้ปัญหาทั่วโลก โดยสหภาพยุโรปและประเทศ

สมาชิกให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศหุ้นส่วนเพื่อรับมือกับวิกฤตด้านสาธารณสุขและความต้องการด้านมนุษยธรรม
อย่างทันท่วงที และด้วยเหตุนี้จึงสามารถต่อสู้กับไวรัส ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ "Team Europe" มีมูลค่า ๔๐,๕๐๐ ล้านยูโร 
นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้เปิดใช้งานการขนส่งทางอากาศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ 

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปพร้อมที่จะวางกลไกการแบ่งปันวัคซีนของสหภาพยุโรป เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศที่มีรายได้น้อย
และปานกลางทั่วโลกจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สหภาพยุโรปจึงสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านวัคซีนระดับโลก 
COVAX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "Team Europe" (European Council, 2021) 
 

 
ที่มา : Ian Waldie/Getty Images 
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)ของเยอรมนี 
จากสถิติของสถาบันโรเบิร์ต–คอค (Robert Koch–Institut–RKI) และมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอพกินส์ (Johns 

Hopkin–Universität) พบว่า ในเยอรมนีมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ๑๑๓,๗๐๐ คน (ณ วันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยมีผู้ติดเชื้อ ๘,๔๑๖ คนต่อวัน (ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง) อัตราการติดเชื้อในรอบสัปดาห์  
(Die 7–Tage–Inzidenz) อยู่ที่ ๗๔.๑ (อัตราผู้ติดเชื้อต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน) มีผู้รับวัคซีน เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๓,๐๙๒ คน (ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา) ทั้งนี้ อัตราการติดเชื้อในรอบสัปดาห์
จะแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 

นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) หรือโรคโควิด 19 มีผู้
ติดเชื้อในเยอรมนีรวมทั้งสิ้น ๓,๙๓๒,๕๔๗ คน ผู้เสียชีวิต ๙๒, ๑๓๐ คน วัคซีนที่ฉีดมีจำนวน ๑๐๑.๒ ล้านโดส ประชากรที่
ได้รับวัคซีนแล้ว ๑ เข็ม คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙ ของประชากรทั้งหมด และประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้ว ๒ เข็ม คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๑ ของประชากรทั้งหมด (Bundes Regierung, 2021–2).   
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นายโวลฟ์กัง ชอยเบลอ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนีทั้ง ๗๐๐ คน 

รับวัคซีนป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 โดยสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือถึงสมาชิกว่าด้วยการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการลงนัดเพื่อรับวัคซีนผ่านระบบของสภาผู้แทนราษฎร 
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นายชอยเบลอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวัคซีนจะทำให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ  ทั้งนี้ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นกลุ่มผู้รับวัคซีนในกลุ่มที่ ๓๑ (Redaktionsnetzwerk Deutschland, 2021) 

สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตระหนักและได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 โดยมุ่งเน้นที่
การออกกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปฏิบัติงานและปรับข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Bundestag) เพ่ือรองรับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยไม่ให้กระทบต่อจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานและองค์ประชุม (Deutscher Bundestag, 2021–2) 

ในช่วงที่ผ่านมา สามารถสรุปการเสนอร่างกฎหมาย ข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ ดังนี้ 

๑. สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบต่อมาตรการฉุกเฉิน (Notbremse) ให้มีผลบังคับใช้ทั่วเยอรมนี  
ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อของประชากรในช่วงที่โรคโควิด 19 แพร่กระจายฉบับที่ ๔ ได้ผ่าน

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวได้บรรจุรัฐบัญญัติ ว่าด้วยการป้องกัน
การติดเชื้อเข้าไว้ด้วย ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อเมื่อวันพุธที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ และรัฐบัญญัติฉบับดังกล่าวจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ 

สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีลงมติเห็นชอบการแก้ไขรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อ
เพ่ือช่วยในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด 19ในระลอกที่ ๓ รัฐบัญญัติดังกล่าวนี้ได้เพ่ิมมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ซ่ึง
นับเป็นนวัตกรรมจากส่วนกลาง (die zentrale Neuerung) โดยจะมีผลบังคับใช้ในเขต (Landkreis) หรือเขตอิสระ 
(kreisfreie Stadt) ที่มีอัตราการติดเชื้อ ๑๐๐ คน เป็นเวลา ๓ วันติดต่อกัน เพ่ือควบคุมการแพร่เชื้อ อนึ่ง อัตราผู้ติดเชื้อ
สูงกว่า ๑๐๐ คน เป็นเวลา ๗ วันติดต่อกัน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ถือว่าเป็นอัตราที่สูง 
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มาตรการฉุกเฉินเพื่อการลดการติดต่อระหว่างบุคคล 
มาตรการฉุกเฉินถูกประกาศใช้ทั่วเยอรมนี เพื่อลดการติดเชื้อจากการติดต่อระหว่างบุคคล และลดการแพร่กระจาย

ของโรคโควิด 19 มาตรการดังกล่าวนี้บัญญัติอยู่ในมาตราที่ ๒๘ แห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อ ในการนี้ 

 
 

๑ กลุ่มผู้มีความจำเป็น (กลุ่มที่ ๓) อันได้แก่ ผู้ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคอ้วน โรคไตเรื้อรัง โรคตับเรื้อรัง ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้มีเชื้อ HIV ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ผู้มีอาการอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืด โรคภูมิต้านเนื้อเยื่อของตนเองและ
โรคข้ออักเสบรูมาติสซ่ัม ผู้ทำงานในสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงต่ำ (ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ) ซ่ึงไม่ได้ดูแล ผู้ป่วยที่มีโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ข้าราชการ/เจ้าพนักงาน
ในฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง และฝ่ายตุลาการ ทหาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ผู้ทำงานในโรงงาน/บริษัทเกี่ยวกับเภสัชกรรม พนักงานเก็บ
และกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร การขนส่งมวลชน สารสนเทศ ผู้ทำการสอนหรือการศึกษา (Deutscher Bundestag, 
2021–5) 
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มาตรการส่วนใหญ่ที่บัญญัติไว้ เป็นที่คุ้นเคยของประชาชน ด้วยเป็นมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบทั้งในระดับสหพันธ์และ
ระดับรัฐในการยับยั้งโรคโควิด 19 

– การจำกัดการพบปะส่วนบุคคลทั้งในและนอกพ้ืนที่ส่วนบุคคล 
การลดการพบปะส่วนบุคคล เช่น ลดการติดต่อธุระส่วนบุคคล ทั้งนี้ การจำกัดการพบปะส่วนบุคคล ถือเป็นมาตรการ

ที่มีประสิทธิผลในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่อย่างไรก็ดี  บุคคลไม่ควรอยู่อย่างโดดเดี่ยว จึงได้อนุญาตให้พบกับ
บุคคลอื่น ๆ ได้เพียง ๑ คน แม้จะมีอัตราการติดเชื้อมากกว่า ๑๐๐ คนก็ตาม  

ร้านค้าต่าง ๆ อนุญาตให้เปิดขายได้  
แม้จะมีอัตราการติดเชื้อที่สูง แต่ร้านค้าต่าง ๆ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้ ประชาชนสามารถซื้ออาหาร 

สินค้าจำเป็น และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นได ้ร้านค้าที่อนุญาตให้เปิด ได้แก่ ร้านค้าปลีกส่วนบุคคล ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม 
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ของเด็ก ร้านขายยา ร้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร้านแว่นตา 
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการฟังและระบบการได้ยินเสียง สถานีบริการน้ำมัน จุดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ร้านหนังสือ ร้านดอกไม้ 
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ และจำหน่ายสัตว์ ร้านหรือสวนขายต้นไม้ และร้านขายส่ง ทั้งนี้  การดำเนินกิจการ
ต้องเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและผู้เข้าใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย  

ในกรณีที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำกว่า ๑๕๐ คน อนุญาตให้ร้านค้าเปิดดำเนินการได้ แต่ต้องจัดให้มีการนัดหมาย
เพ่ือเข้าซื้อสินค้าล่วงหน้า และผู้ใช้บริการต้องแสดงผลว่าปลอดเชื้อ  

ในกรณีที่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่า ๑๕๐ คนให้ระงับการดำเนินกิจการ 
ในส่วนการบริการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุว่าให้ระงับการดำเนินกิจการ ให้เปิดบริการได้ เช่น ร้านซ่อมจักรยาน อู่ซ่อมรถ 

ธนาคาร ไปรษณีย์ และบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน 
– การให้บริการที่ต้องมีการสัมผัสร่างกาย 

การให้บริการที่ต้องมีการสัมผัสร่างกาย อนุญาตดำเนินการได้เฉพาะกรณี ได้แก่ การให้บริการทางการแพทย์ 
การบำบัดรักษาโรค การรักษาพยาบาล หรือการบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต ในส่วนของร้านตัดผม และบริการที่เกี่ยวกับ
การดูแลเท้า ผู้ใช้บริการต้องแสดงผลว่าปลอดเชื้อ และต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนบริการที่ต้องมีการสัมผัสร่างกายให้
ระงับการบริการเป็นการชั่วคราว 

– ข้อจำกัดสำหรับการพักผ่อนในเวลาว่างและการเล่นกีฬา  
ในกรณีท่ีมีอัตราการติดเชื้อมากกว่า ๑๐๐ คน ให้ร้านอาหาร โรงแรม สถานที่สำหรับพักผ่อนและสถานที่จัดกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรมระงับการบริการชั่วคราว ยกเว้น สถานที่ที่เป็นพ้ืนที่เปิด อาทิเช่น สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ สามารถ
เปิดให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องแสดงผลว่าปลอดเชื้อ นักกีฬาอาชีพ ทั้งนักกีฬาชั้นนำ นักกีฬาทีมชาติและทีมรัฐ 
อนุญาตให้ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันได้ โดยไม่มีผู้เข้าชมการแข่งขันและต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด 
สำหรับบุคคลทั่วไป ให้ออกกำลังกายโดยลำพัง หรือ ๒ คน หรือออกกำลังกายกับสมาชิกในครอบครัว ยกเว้น เด็ก ที่มีอายุ
ไม่เกิน ๑๔ ปีสามารถเล่นกีฬาเป็นกลุ่มได้ โดยต้องไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน และต้องเป็นกีฬาที่ไม่มีการสัมผัสร่างกายกัน 
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– มาตรการจำกัดการออกนอกเคหสถาน 
ให้จำกัดการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาระหว่าง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๕.๐๐ นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะ

มีเหตุจำเป็น เช่น ไปทำงาน พบแพทย์เพื่อรักษาอาการเร่งด่วน หรือพาสุนัขไปเดิน ทั้งนี้ อนุญาตให้สามารถวิ่งออกกำลังกาย 
และเดินเล่นเพียงลำพังได้ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา มาตรการจำกัดการออกนอกเคหสถานนี้เป็นไปเพ่ือลดการเคลื่อนย้าย
ของคน อันมีส่วนในการลดการติดเชื้อรายใหม่ลงได้ 

– การเรียนการสอนในสถานศึกษา  
ในกรณีที่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่า ๑๖๕ คน ให้งดการเรียนการสอนในห้องเรียน ยกเว้นเฉพาะนักเรียนชั้นที่

กำลังจะสำเร็จการศึกษา และโรงเรียนประเภทโรงเรียนพิเศษต่าง ๆ เนื่องจากประตูไม่สามารถกั้นการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ได้ และเนื่องด้วยสภาวการณ์ของโรคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการออกกฎหมายที่มีการบังคับใช้
ทั่วทั้งประเทศ 

– การทำงานจากที่บ้าน (Home office) 
การอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยและด้านสุขภาพในการประกอบ

อาชีพ ตามท่ีมีบัญญัติในรัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงาน
จากที่บ้านได้ (Die Bundesregierung, 2021–1) 

๒. กลุ่มพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีและพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน (CDU/CSU) และ
กลุ่มพรรคสังคมประชาธิปไตย (SPD) ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับที่ ๒ เพื่อปรับแก้รัฐบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Zweites Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer 
Gesetze)  

กลุ่มพรรค CDU/CSU และ SPD เสนอให้เพิ่มรายละเอียดในส่วนของแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย และสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางต่าง ๆ ในมาตรา ๒๘ ย่อหน้าที่ ๓ ของรัฐ
บัญญัติว่าด้วยการป้องกันการติดเชื้อ (Infektionsschutzgesetz – IfSG) ซึ่งบัญญัติถึงแนวปฏิบัติในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ และสอบถามขอบข่ายการชดเชยตามมาตรา ๖๐ ว่าครอบคลุมกรณี
ของการรับวัคซีนหรือการใช้วิธีใดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม ่

รัฐบาลได้ตอบร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ดังนี้  
– สถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางต่าง ๆ ได้รับการยกเว้นการสลับชั้นเรียนตาม

มาตรา ๒๘ ข (๓) วรรคที่ ๒ ของรัฐบัญญัติ IfSG ทั้งนี้ มาตรา ๒๘ ข (๓) วรรคที่ ๕ ได้บัญญัติชัดเจนเกี่ยวกับการอบรม
เฉพาะทางของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยวิชาชีพ และวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง เว้นแต่กรณีการฝึกอบรมของสถาบัน ที่
ฝึกอบรมตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย นักดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกอบรมแก่นักบิน
และผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบินอันเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 

– ในส่วนของการชดเชยกรณีของการรับวัคซีนหรือการใช้วิธีใดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
มาตรา ๖๐ ของรัฐบัญญัติ IfSG ครอบคลุมการชดเชยในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีอาการทางร่างกายจากการรับวัคซีนหรือการ
ใช้วิธีใดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเสนอให้เภสัชกรสามารถออกหนังสือรับรองการได้รับวัคซีน (Impfausweis) เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการดำเนินการด้วย (Deutscher Bundestag, 2021–6) 

๓ . ข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการครอบครัว ผู้สูงอายุ สตรีและเยาวชน ต่อร่างรัฐบัญญัติของกลุ่มพรรค 
CDU/CSU และ SPD: ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขรัฐบัญญัติว่าด้วยเงินช่วยเหลือในส่วนของการพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen 
des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung weiterer Gesetze 
(Kitafinanzhilfenänderungsgesetz – KitaFinHÄndG) ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรมีมตเิห็นชอบ  



 

 

- ๑๓ - 

ตามที่มีข้อเรียกร้องให้มีการพัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพิ่มจำนวนศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เพิ่มพื้นที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และรัฐบาลได้สนับสนุนงบลงทุนในการก่อสร้างศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพิ่มเติม
และการเพิ่มพ้ืนที่ของศูนย์รับเลี้ยงเด็ก การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านยูโร เพ่ือให้ใช้
ในระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นั้น คณะกรรมาธิการครอบครัว ผู้สูงอายุ สตรีและเยาวชนเกรงว่ากำหนดเวลาในการใช้งบ
ลงทุนนั้นสั้นเกินไป ทั้งเวลาในการเตรียมแผนการก่อสร้างและการดำเนินงานตามแผนอาจไม่เพียงพอ 

นอกจากนี้ กรรมาธิการฯ ยังตั้งข้อสังเกตว่า ครอบครัวที่ได้รับเงินสนับสนุนบุตรตามรัฐบัญญัติว่าด้วยเงิน
สนับสนุนบุตร (Bundeskindergeldgesetz – BKGG) เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ของครอบครัว ครอบครัวดังว่า ไม่ควรขอเงินสนับสนุนบุตร เพ่ือนำเงินดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

การดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัว ผู้สูงอายุ สตรีและเยาวชน ได้แก่  
– การประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการปกป้องประชากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

(Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler  
Tragweite – 2. COVIfSGAnpG) มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นกฎหมายพิเศษที่ออกมาเพื่อปรับปรุง
การให้การรักษาให้มีความสอดคล้องระหว่างการรักษาและอาชีพ และการรักษาที่บ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
และกำหนดระเบียบในการรักษาโดยทันทีแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล  

– เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลเห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ตามติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเด็กและเยาวชน” 
(Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“) อันเป็นโครงการให้การสนับสนุน
และดูแลเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการจำกัดการออกนอกเคหะสถานในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19(Deutscher Bundestag, 2021–1) 

๔. ข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการกิจการภายในและกิจการมาตุภูมิ (Ausschusses für Inneres und 
Heimat) ตามญัตติที่เสนอโดยนายฉเตฟาน โธเม นายคอนสตันติน คูห์เล่อ นายมานูเอล เฮิฟเฟอร์ลิน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คนอ่ืน ๆ จากกลุ่มพรรค FDP 

 
 

 
ที่มา : dpa/Michael Kappeler 

 



 

 

- ๑๔ - 

การปกป้องหลักนิติธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพื่อปกป้อง
ประชาชน และสิทธิของประชาชน  

กลุ่มพรรค FDP เรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรการต่าง ๆ ซึ่งจำกัดสิทธิเสรีภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19และให้ยกเลิกมาตรการที่ไม่เป็นธรรมที่อ้างเหตุแห่งการเป็นมาตรการเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพของประชาชน
โดยทันที 

สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบต่อข้อมติและรายงาน ตามเอกสารหมายเลข ๑๙/๑๙๐๐๙ (Deutscher Bundestag, 
2021–3) 

๕. ข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข (Ausschusses für Gesundheit) ตามญัตติที่เสนอ
โดยนายเดทเลฟ ฉปันเกนแบร์ก ดร. รอบบี ชลุน นายอูเว่อ วิทท์ และสมาชิกผู้แทนราษฎรคนอื่น ๆ จากกลุ่มพรรค AfD 

คำจำกัดความของคำว่า กลุ่มผู้มีความเสี่ยงท่ีจะติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
มีสิ่งบ่งชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่อาการป่วยที่รุนแรงหรือการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 อาจแตกต่างไปใน แต่ละบุคคล 

สถาบันโรเบิร์ต คอค (Robert Koch–Institut) จึงให้คำนิยามของคำว่า กลุ่มผู้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด 19 ว่าคือ 
ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอาการป่วยอื่น ๆ ซึ่งการให้คำนิยามเช่นนี้ ทำให้ขอบข่ายของกลุ่มผู้มีความเสี่ยง
กว้างมาก และมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้กว่า ๒๐ – ๔๐ ล้านคน จึงทำให้การจำกัดกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการปกป้อง
เป็นพิเศษเป็นไปได้อย่างยากลำบาก สมาชิกผู้แทนราษฎรจากกลุ่มพรรค AfD จึงเสนอให้คำนิยามของกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ
ป่วยอื่น ๆ เพิ่มการระบุโรคให้ชัดเจน 

สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบต่อข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ตามเอกสารหมายเลข 
๑๙/๒๙๓๐๗ (Deutscher Bundestag, 2021–2) 

๖. ข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการการกีฬา (Sportausschuss) ตามญัตติที่เสนอโดยนางบริททา คาทาริน่า 
ดัสเล่อร์ นายปาสคาล โคเบอร์ นายฉเตฟาน โทเม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มพรรค FDP 

การอนุญาตให้เล่นกีฬาและฝึกซ้อมกีฬาได้ทั่วประเทศ  
การล็อกดาวน์ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน

ของสังคม เช่นเดียวกับด้านการกีฬา สโมสร และสมาคมการกีฬาที่มีสมาชิกรวมกว่า ๒๗ ล้านคน จาก ๙,๐๐๐ สโมสร และ
สมาคมการกีฬาที่อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาโอลิมปิกเยอรมนี (Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)) และ
ผู้เป็นสมาชิกของฟิตเนสสตูดิโออีกกว่า ๑๑ ล้านคน กลุ่มพรรคเสรีประชาธิปไตย (FDP) เห็นว่า สโมสรและสมาคมการกีฬา
และฟิตเนสสตูดิโอมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ประชาชนที่เล่นกีฬา ทั้งมือสมัครเล่นและ
มืออาชีพต่างได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรค โควิด 19 นี้ ทั้งนี้ สโมสรและสมาคม
การกีฬาที่มีสมาชิกถาวรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่บางแห่งที่มีสมาชิกโดยสมัครใจ  
ต้องยุติการดำเนินกิจการ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมการกีฬา และการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีฝีมือดีจึงได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มพรรค FDP จึงเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้เล่นกีฬาและฝึกซ้อมกีฬาได้ทั่วประเทศ 

สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบต่อข้อมติและรายงานของคณะกรรมาธิการ ตามเอกสารหมายเลข ๑๙ /๒๙๓๐๗  
(Deutscher Bundestag, 2021–4) 

เนื่องจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อดังกล่าวมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้น สภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีความเห็นว่า การดำเนินการในส่วนของการจำกัด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถือเป็นการดำเนินงานระดับสหพันธรัฐ ดังนั้น กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อการ
ป้องกันโรค การรับมือกับการแพร่ระบาด และการรักษาโรคให้ใช้กฎหมายที่ออกเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ อันว่าด้วย
กฎการรับวัคซีน และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้ ทางสภาผู้แทนราษฎรขอให้มั่นใจว่า การออก
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ จะยังมีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง   
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ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติให้ต่ออายุมาตรการสำหรับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นครั้งที่ ๕ โดยสภาผู้แทนราษฎร ให้ความเห็นชอบต่อมาตรการการป้องกัน การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ระดับชาติครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ต่ออายุมาตรการครั้งถัดมาในวันที่ ๑๘  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ (Bundes Regierung, 2021–3) 

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรมีข้อบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร
โดย ดร. โวลฟ์กัง ชอยเบลอ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ประกาศข้อปฏิบัติในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร  
(Allgemeinverfügung des Präsidenten des Deutschen Bundestages) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

 
ท่ีมา :  Bundestag 

เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อของโรคโควิด 19 และมาตรา ๔๐ ข้อ ๒ วรรค ๑ แห่งรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี บัญญัติว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจตามที่บัญญัติในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และอำนาจ
ในการควบคุมและตรวจสอบภายในอาณาเขตอาคารสภาผู้แทนราษฎร (Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) 
และมาตรา ๑๐ ข้อ ๒ แห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร บัญญัติว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ (§ 10 Absatz 2 der Hausordnung des Deutschen 
Bundestages (HO–BT)) จึงกำหนดให้ 

๑. ขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมตามข้อปฏิบัติในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร  
    ข้อปฏิบัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่อยู่ภายใต้อาณาเขตแห่งประธานสภาผู้แทนราษฎร อันได้แก่ อาคาร

และอาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร (อาคารสภาผู้แทนราษฎร) 
๒. การบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 
   ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่อาคารสภาผู้แทนราษฎรต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ซึ่งต้องเป็นหน้ากากที่ได้

มาตรฐานของยุโรป อันได้แก่ EN 14683:2019+AC:2019 หรือหน้ากากอนามัยใช้ในทางการแพทย์ (OP–Maske) และ 
EN 149:2001+A1:2009 ซึ่งเทียบเท่ากับ หน้ากาก FFP2 หรือหน้ากาก FFP3 หรือหน้ากากอนามัยอ่ืนที่สามารถป้องกัน
ได้เทียบเท่ากัน หน้ากากอนามัยที่สวมต้องไม่มีวาล์วระบายอากาศ และต้องสวมครอบจมูกและปาก หน้ากากต้องสามารถ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองเสมหะ (droplets) และละอองฝอย (aerosol) จากการหายใจ ไอ จาม และพูด 

ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎรต้องสวมใส่หน้ากากในพ้ืนที่อาคารสภาผู้แทนราษฎร ทั้งในห้องประชุมใหญ่ 
ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ห้องประชุม รวมทั้งบริเวณทางเดินและในลิฟต์ ข้อปฏิบัตินี้ให้ยกเว้นได้ในบริเวณทางเดิน
เชื่อมใต้ดิน (Unterirdische Erschließungssystem – UES) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารรัฐสภา (Reichstagsgebäude – 
RTG) อาคารเพาล์–เลอเบอ (Paul–Löbe–Haus – PLH) อาคารยาคอป–ไคเซอร์ (Jakob–Kaiser–Haus – JKH) 
และอาคารมารี–เอลิซาเบธ–ลือเดอส์ (Marie–Elisabeth–Lüders–Haus – MELH) รวมทั้งบริเวณชั้นดาดฟ้าของ
อาคารรัฐสภา บริเวณท่ีเป็นลานโล่ง เช่น ลานโล่งภายใน (Innenhöfe) ที่สามารถรักษาระยะห่าง ๑.๕ เมตรได้ 
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อาจงดเว้นการสวมหน้ากากอนามัยในห้องทำงานสำหรับนั่งทำงานคนเดียว หรือห้องทำงานที่มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันอย่างน้อย ๑.๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ที่แยกออกจากพ้ืนที่อ่ืน 

อาจงดเว้นการสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่นั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะในบริเวณโรงอาหาร โรงอาหารแบบให้บริการ
ตนเอง ร้านอาหาร รวมทั้งห้องพักเบรก และบริเวณพักคอย รวมทั้งขณะเล่นกีฬา (เฉพาะประเภทที่ได้รับอนุญาต) ในบริเวณ
ศูนย์กีฬา 

ในห้องประชุมต่าง ๆ ทั้งห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมอื่น ๆ หากมีการเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตรแล้ว ไม่ต้องสวม
หน้ากากอนามัย ผู้ที่กล่าวในที่ประชุมทั้งผ่านและไม่ผ่านไมโครโฟนไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่กล่าว ผู้เป็นประธาน
ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไม่ต้องสวมหน้ากากในระหว่างการประชุม 

กลุ่มพรรคการเมือง (Fraktion) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ปรับใช้ข้อปฏิบัติในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร 
ในบริเวณห้องทำงาน และพ้ืนที่ในความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 

อนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยออกชั่วคราวเพ่ือการยืนยันตัวตน หรือเพ่ือสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน หรือ
เหตุจำเป็นอื่น ๆ (เช่น การให้สัมภาษณ์) โดยยังต้องรักษาระยะห่าง ๑.๕ เมตร 

๓. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้สวมหน้ากากอนามัย 
– บุคคลที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่า ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องสวม

เฟสชิลด์ (Face Shield) และมีเอกสารรับรองจากแพทย์ 
– เด็กท่ีมีอายุไม่เกิน ๖ ปีบริบูรณ์ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย  

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการสวมหน้ากากอนามัยให้รักษาระยะห่างจากผู้อ่ืน ๑.๕ เมตร เว้นแต่จะมีมาตรการ
หรือสถานที่ที่สามารถป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคได้ 

๔. การเข้าภายในอาคารและการเยี่ยมชม  
    ผู้มาเยือนและผู้เข้าเยี่ยมชมอาคารสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่เข้าเงื่อนไข ในข้อ ๓  

อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในบริเวณอาคารสภาผู้แทนราษฎร การอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจของตำรวจ
ในสภาผู้แทนราษฎร 

๕. การลงโทษ  
    ตามมาตรา ๘๐ วรรค ๒ ข้อ ๔ ของธรรมนูญศาลปกครอง (Verwaltungsgerichtsordnung) สามารถลงโทษ

ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามได้ทันที 
๖. ข้อมูลเพิ่มเติม 
    หากมีการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวนี้ สามารถใช้ข้อบังคับทางการปกครอง (Verwaltungs–Vollstreckungsgesetz – 

VwVG) บังคับได้ ซึ่งรวมถึงการปรับเป็นจำนวนเงินในอัตราสูงสุด ๒๕,๐๐๐ ยูโร ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งข้อบังคับทางการ
ปกครอง 

นอกจากนี้ ตามมาตรา ๑๑๒ วรรค ๓ แห่งข้อบังคับว่าด้วยการฝ่าฝืนทางการปกครอง ( Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten – OwiG) ให้ปรับผู้ที่ฝ่าฝืนประกาศฯ ในอัตราสูงสุด ๕,๐๐๐ ยูโร 

ตามข้อบังคับแห่งประธานสภาผู้แทนราษฎร (Grundlage des Hausrechts des Präsidenten) อนุญาตให้
ขับผู้ฝ่าฝืนประกาศฯ ออกจากพ้ืนที่อาคารสภาผู้แทนราษฎรได้ และหากจำเป็นบุคคลผู้นั้นอาจถูกจำกัด หรือสงวนสิทธิ์
การเข้าในอาคารสภาผู้แทนราษฎร (Hausverbot) 

ข้อปฏิบัติทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร (Allgemeinverfügung) เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตในหน้าเว็บ www.bundestag.de 
ในหน้าแรก ภายใต้หัวข้อ “Aktuell” (ข้อมูลข่าวสารล่าสุด) และในอินทราเน็ตของสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้หัวข้อ  
“Aktuelles” (ข้อมูลข่าวสารล่าสุด) 

๗. ให้ประกาศสภาผู้แทนราษฎรฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ลงชื่อ ดร. โวลฟ์กัง ชอยเบลอ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
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อนึ่ง ประกาศฉบับดังกล่าวนี้มีผลบังคับเพ่ิมเติม ใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔ (Deutscher Bundestag, 2021–8) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้มีการใช้กฎ 3G อันได้แก่ ฉีดวัคซีนแล้ว รักษาหายแล้ว และตรวจโรคแล้ว 
(Geimpfte, Genesene und Getestete) สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมงานนิทรรศการ งานเทศกาล และการแข่งขันกีฬาที่
จัดภายในอาคาร การใช้บริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์ดูแลคนชราและผู้พิการ และสถานบริการที่มีการบริการ
อาหารภายในร้านและบริการห้องพัก การเข้ารับบริการที่ต้องมีการสัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยตรง รัฐที่มี
จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยสามารถนำกฎ 3G ไปใช้ ทั้งการใช้แบบเต็มรูปแบบ หรือปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้
รับวัคซีนต้องแสดงผลการตรวจโรคจาก ATK ในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่เป็นผลลบ หรือผลการตรวจโรค จาก RT–PCR ในรอบ 
๔๘ ชั่วโมงที่เป็นผลลบ และผู้ที่รักษาหายแล้วต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังการรักษา ๖ เดือน จึงจะเข้าร่วมงานหรือ
ใช้บริการข้างต้นได้ (Bundes Regierung, 2021–4) 

 
ที่มา : Bundesregierung 
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สหรัฐเม็กซิโก 

การดำเนินงานของรัฐสภาเม็กซิโกที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
รัฐสภาเม็กซิโกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19มากที่สุดในระดับโลก 

(ที่มา Javier Ríos / Milenio.com) 
 

โรคระบาดจากการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โรคโควิด 19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเม็กซิโกถึง 
๒.๔ ล้านราย และมียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒๒๑,๐๐๐ ราย ถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดอันดับ ๔ ของโลก 

ทั้งนี้ โรคโควิด 19 ยังได้แพร่กระจายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของเม็กซิโก จากรายงานข่าวในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
พบว่า มีผู้ติดเชื้อในสภาจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๑ คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐๒ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
๔๗๙ คน และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว จำนวน ๒ คน นอกจากนี้ นายอันเดรส มานูเอล โลเปซ 
โอบราดอร์ (Andrés Manuel López Obrador) ประธานาธิบดีของเม็กซิโก ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
และนายอูโก โลเปซ–กาเตลล์ (Hugo López–Gatell) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโรค 
ยังได้ติดเชื้อในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด้วยเช่นกัน ซึ่งยังไม่รวมถึงผู้ว่าราชการจำนวน ๑๗ จาก ๓๒ รัฐที่ติดเชื้อดังกล่าวด้วย 
(San Lázaro, 2021) 



 

 

- ๑๙ - 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
 

➢ การดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรต่อโรคโควิด 19 (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓)  
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกโดยคณะกรรมการบริหารได้ประกาศต่อที่ประชุมสภาถึง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการปกป้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่จากโรคระบาด
ดังกล่าว ทั้งนี้ จากการที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเม็กซิโกได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน สภาผู้แทนราษฎร
เม็กซิโกจึงได้ระงับการจัดการประชุมเต็มคณะตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม 
สภาผู้แทนราษฎรสามารถจัดการประชุมขึ้นได้ หากเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 

หน่วยงานกำกับของสภาผู้แทนราษฎร (ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประสานงาน
ทางการเมือง) ได้ตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจตามปกติเพ่ือประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของแต่ละวันเพ่ือกำหนด
มาตรการรับมืออย่างทันท่วงที ซึ่งในระหว่างช่วงปิดประชุมสภานั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงเสนอร่างกฎหมายและ
ข้อเสนอที่ไม่ใช่ทางนิติบัญญัติต่อไปได้ 

ในขณะที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรยังคงต้องทำงานต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความเห็น
ทางนิติบัญญัติโดยได้รับคำสั่งให้จัดประชุมเสมือนจริงเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายหรือข้อเสนอทางนิติบัญญัติต่อไปนั้น  
คณะกรรมการบริหารได้มีคำสั่งให้ระงับกำหนดเวลาทางกฎหมายทั้งหมดในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และให้การคุ้มครองทางกฎหมายต่อกระบวนการทางนิติบัญญัติผ่านทางข้อมติของสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานของ  
สภาผู้แทนราษฎร 

ในส่วนของคณะกรรมการประสานงานทางการเมืองและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการพิจารณาร่วมกัน
กับตัวแทนจากภาคการผลิต เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และในส่วนของการกำกับดูแลของ
รัฐบาล ได้มีการจัดประชุมร่วมกับรัฐมนตรีหลายท่าน 

คณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎร นำโดย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มรัฐสภาและประธานคณะกรรมาธิการ เช่น คณะกรรมาธิการความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเพศได้จัดประชุมขึ้น
ทุกสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการของรัฐบาลและรัฐสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 มีการกำหนดและ
ดำเนินการภายใต้มุมมองด้านเพศภาวะ อีกท้ัง ยังได้ยกปัญหาที่สตรีและเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญอันเนื่องมาจากปัญหาเร่งด่วน
ทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ นางสาวกาเบรียลา กวยบาส บาร์รอน (Gabriela Cuevas Barron) ประธานสหภาพรัฐสภาและสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโก ได้เรียกร้องให้ใส่ใจถึงสัดส่วนของสตรีในภาคสาธารณสุขที่มีจำนวนสูง และสภาพการณ์เฉพาะ
ของสตรีในภาคแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างหรือได้รับค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ ให้เกิดการลงทุนในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศ
เพ่ือรับมือกับโรคโควิด 19 



 

 

- ๒๐ - 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยจัดให้มีการประชุมต่าง ๆ 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประชุมสภาแบบเปิดเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายโดยเป็นการประชุมเสมือนจริง เช่น 
การประชุมว่าด้วยอิตถีฆาต๒ และการเสนองบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ  

 สภาผู้แทนราษฎรเม็กซิโกยังได้ใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและ
รักษาโรคที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้  

นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรยังได้บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข และสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรยังได้บริจาคเงินเดือนของตนเพ่ือช่วยแก้ไขเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพและวิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย 
(Inter–Parliamentary Union, 2021) 
➢ ผลการศึกษา เรื่อง “ภายใต้บริบท ไวรัสโคโรนา : เม็กซิโกรับมือกับโรคระบาดอย่างไร” (กรกฎาคม ๒๕๖๓) จัดทำ

โดย ศูนย์ศึกษาทางสังคมและความคิดเห็นสาธารณะ สภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๓ องค์การอนามัยโลกได้

ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ และคู่เจรจา เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างรวดเร็ว ติดตามการแพร่ระบาดและความรุนแรง และให้คำแนะนำ
ต่อประเทศและบุคคลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด 

ทั้งนี้ หลายประเทศที่ขึ้นทะเบียนการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต่างใช้มาตรการ
ที่นอกเหนือจากมาตรการขององค์การอนามัยโลก เพ่ือปกป้องสุขภาพของประชาชน ดังเช่น 
กรณีของสหรัฐอเมริกาที่สั่งระงับการเดินทางเข้าประเทศ ของชาวต่างชาติจากประเทศยุโรป 
จำนวน ๒๖ ประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะที่
เม็กซิโกได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในระยะที่สามเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๖๓ 

ผลการศึกษาฉบับนี้นำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจากไวรัสโคโรนา
ในประเทศเม็กซิโกและทั่วโลก (ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓) รวมทั้งมาตรการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคในเม็กซิโก ทั้งนี้ เนื้อหาภายในผลการศึกษาได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้ 

• มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของภาครัฐ : เพ่ือช่วยเหลือประชาชน รัฐบาลได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ดังนี้ 

–  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อวิสาหกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง : รัฐบาล
ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจในครอบครัวขนาดเล็กและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 จำนวน ๒๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อธุรกิจหรือต่อคน โดยต้องชำระคืนภายในเวลา ๓ ปี 
รวมทั้งระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ ๓ เดือน โดยผู้กู้จะต้องผ่อนชำระสินเชื่อจำนวน ๘๒๔ เหรียญสหรัฐ
เป็นจำนวน ๓๓ งวด 

–  MIPYMES MX (วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) : เป็นระบบปฏิบัติการ (แพลตฟอร์ม) ของสำนักงาน
เลขาธิการกระทรวงเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย
ในประเทศเม็กซิโก ที่มีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ การเป็นเจ้าของกิจการ การขาย 
การเติบโต และการส่งออก 

 
 

๒ Femicide หรือ feminicide (อิตถีฆาต) เป็นหนึ่งในประเภทของฆาตกรรมที่บุรุษสังหารสตรีหรือเด็กหญิงเพียงเพราะเป็นหญิง 
มักเกิดขึ้นภายในครอบครัว อาจถือได้เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง 



 

 

- ๒๑ - 

–  ตลาดเพื่อสังคม (solidarity market) : เป็นระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย ขนาดย่อม 
และขนาดกลางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านทางการเข้าซื้อกิจการ
อย่างเป็นธรรม (fairtrade acquisition) 

–  การผ่อนคลายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี : การเงินระดับฐานราก (microfinance) ให้แก่วิสาหกิจระดับครอบครัว 
ให้การสนับสนุนทางการเงินปลอดดอกเบี้ย จำนวน ๖,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ในกรณีท่ีมีการเบิกเงินชดเชย 
จะสามารถขอกู้แบบปลอดดอกเบี้ยครั้งที่สองได้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หากชำระเงินกู้ครั้งที่สอง
เรียบร้อยแล้ว จะสามารถขอกู้แบบปลอดดอกเบี้ยครั้งที่สามได้ถึง ๑๕ ,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ 
ต้องชำระยอดเงินกู้ทั้งหมดภายในเวลา ๑๒ เดือน รวมทั้งระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ ๓ เดือน  
(En context, 2021) 
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วุฒิสภา 
 

 
 

วุฒิสภาเม็กซิโกได้ออกข้อมติของคณะกรรมการบริหารของวุฒิสภา เรื่อง การยกเลิกการจำกัดเวลาและมาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับข้อห้ามที่สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีเนื้อหาโดย
สรุป ดังนี้ 

–  จากการที่วุฒิสภาต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานของรัฐในแต่ละรัฐ 
และหน่วยงานของภาครัฐต่าง ๆ ขอให้ฝ่ายต่าง ๆ ขยายกำหนดเวลาหรือยกเลิกกำหนดเวลา เพ่ือที่วุฒิสภาจะได้
ดำเนินงานจนสำเร็จภายใต้ความรับผิดชอบทางด้านรัฐธรรมนูญและทางกฎหมาย  

–  ในกรณีที่มีเรื่องคงค้างก่อนเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ส่งกลับมาจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนิติบัญญัติ ให้ถือว่ายกเลิกกำหนดเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการของวุฒิสภาซึ่งสอดคล้อง
กับเงื่อนไขและระเบียบทางกฎหมาย 

–  ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดประชุมวุฒิสภาได้ชั่วคราวตามที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ได้
กล่าวมาข้างต้นนั้น ขอให้หน่วยงานเหล่านั้นนำส่งรายงานหรือเอกสารโดยไม่จำกัดกำหนดเวลา ออกประกาศ
ในประกาศทางราชการ และนำส่งต่อที่ประชุมของวุฒิสภาสมัยสามัญถัดไป 

–  กระบวนการภายในวุฒิสภาในเรื่องของการแต่งตั้ง การออกกฎหมาย การใช้อำนาจพิเศษหรือการพัฒนากระบวนการ
นิติบัญญัติภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะถูกยกเลิกไปจนกว่าเงื่อนไขทางด้านสาธารณสุขจะเอ้ือต่อการเปิด
ประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญและสมัยวิสามัญต่อไป 

(ประกาศเม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) (Senado de la República, 2021).  
นอกจากนี้ วุฒิสภาเม็กซิโกยังได้จัดทำแผ่นพับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวุฒิสภา มี

เนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 



 

 

- ๒๓ - 

 



 

 

- ๒๔ - 

 



 

 

- ๒๕ - 

ราชอาณาจักรสเปน 

สเปนและการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด 

นับเป็นเวลาราว ๑ ปี ๗ เดือน ที่สเปนมีรายงานพบผู้ป่วยด้วยอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ปีที่ผ่านมา ถัดจากนั้น ๓๐ วันรัฐบาลจึงออกพระราชกฤษฎีกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (Estado de 
Alarma) เป็นเวลา ๑๕ วันเพ่ือควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งขณะนั้นพบผู้ติดเชื้อมากกว่า ๔,๐๐๐ รายและผู้เสียชีวิต 
๙๐ ราย และคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๐,๐๐๐ รายในสัปดาห์ถัดไป  

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ ๑ ดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลได้ขยายเวลาพระราชกฤษฎีกาออกไป ๖ ครั้ง และ
สิ้นสุดเมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จากนั้น รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยบังคับใช้เฉพาะ ๙ เขตของแคว้นปกครองตนเองมาดริดเท่านั้น 
และพระราชกฤษฎีกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
โดยบังคับใช้ทั้งประเทศ (Estado de Alarma,) 

ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๗ เดือน สเปนได้จัดทำแผนและมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ในแต่ละช่วงเวลา เช่น มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์ มาตรการการฉีดวัคซีน มาตรการ
ฟ้ืนฟูประเทศหลังโควิด 

แผนเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตปกติใหม่ (Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) 
แผนเพ่ือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตปกติใหม่หรือเรียกสั้น ๆ ว่า แผนลดระดับ (Plan de Desescalada) รัฐบาลเห็นชอบ

แผนฯ ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ประสานงานเพื่อการแจ้งเตือนและสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanitarias: CCAES) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะที่รัฐบาลยังบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ ๑ โดยแผนฯ นี้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดขององค์การ
อนามัยโลกที่เผยแพร่เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ และมาตรการของสหภาพยุโรปที่เผยแพร่เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓  
มาตรการที่กำหนดขึ้นตามแผนฯ นี้เป็นมาตรการผ่อนคลายและการปฏิบัติตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ โดยได้กำหนด
เป็นระยะตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด  

ระยะ ๐ หรือขั้นเตรียมการก่อนผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่รัฐอนุญาตให้ ดำเนินการได้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
โดยมากเป็นการผ่อนคลายสำหรับประชาชน เช่น อนุญาตให้ออกนอกบ้านได้ มาตรการที่มีความเสี่ยงติดเชื้อต่ำมากหรือ
เป็นศูนย์ โดยประชาชนต้องมีความรับผิดชอบและป้องกันตนเองตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข เป็นต้น การออกกำลัง
โดยไม่มีการติดต่อสัมผัสกับผู้ใด การเดินเล่นนอกที่พักอาศัย กิจกรรมด้านการเกษตรภายในครัวเรือน 

ระยะ ๑ หรือขั้นเริ่มต้น อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางประการ โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ร้านค้า
ขนาดเล็กโดยการนัดหมายล่วงหน้าหรือให้บริการโดยผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกร้าน ร้านอาหารหรือร้านกาแฟอนุญาตให้ ซื้อ
เพ่ือนำกลับไปรับประทาน กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมของนักกีฬาอาชีพ ที่พักนักท่องเที่ยวโดยห้ามใช้พื้นที่ส่วนรวม 

ระยะ ๒ หรือขั้นกลาง อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมบางประการที่เป็นข้อห้ามในระยะ ๑ โดยกำหนดจำนวนผู้ใช้บริการ 
เช่น ร้านอาหารที่อนุญาตให้นั่งรับประทานในพ้ืนที่เปิดโล่ง ที่พักนักท่องเที่ยวซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนรวม ร้านค้าที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ 

ระยะ ๓ หรือขั้นก้าวหน้า อนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ทุกกิจกรรมโดยมีมาตรการด้านความปลอดภัยและเว้นระยะห่าง 
ได้แก่ ร้านค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดก่อนหน้านี้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ บาร์และสถานบันเทิงยามค่ำคืน
โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ พิพิธภัณฑ์และโรงมหรสพทางวัฒนธรรมให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเช่นกัน 

ชีวิตปกติใหม่ ยกเลิกข้อกำหนดทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ความสามารถในการ
รับมือด้านสาธารณสุข และมาตรการป้องกันตนเองของประชาชน 

 



 

 

- ๒๖ - 

 
 

โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการตามแผนฯ เริ่มตั้งแต่ ๔ พฤษภาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แผนฯ นี้ผ่านความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ แต่การนำมาปรับใช้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ที่เข้าตาม
หลักเกณฑ์ในแต่ละระยะ หากจังหวัดหรือพ้ืนที่ใดปรับใช้แผนฯ ดังกล่าวได้จะยกเลิกการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ ๑ ในพ้ืนที่นั้น นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาด เช่น การกำหนดแคว้นปกครองตนเองให้ดำเนินกิจกรรมได้ตามมาตรการระยะ ๒, ระยะ ๓ หรือชีวิตปกติใหม่ 

ต่อมา ช่วงกลางปี ๒๕๖๓ ข่าวการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิดของนักวิจัยทั่วโลกมีความคืบหน้ามากข้ึน และหลาย ๆ 
ประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับแนวทางการให้วัคซีนแก่ประชาชน เนื่องจากเป็นหนทางที่จะช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลาย รัฐบาลสเปนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำยุทธศาสตร์สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19ให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยสอดคล้องกับคำแนะนำของสหภาพยุโรป
และองค์การอนามัยโลก 

 
ยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
 

กระทรวงสาธารณสุขสเปนได้จัดทำยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปลายปี
ที่ผ่านมา โดยยุทธศาสตร์ฯ ฉบับแรก (Estrategia de vacunación COVID–19 en España: líneas 
maestras) จัดทำเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นการวางแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
ก่อนที่รัฐจะมีวัคซีนเพื่อฉีดให้แก่ประชาชน จากนั้นได้จัดทำยุทธศาสตร์ฯ หลัก และฉบับปรับปรุงออกมา

เป็นระยะ เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทำมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (Documento 
Vivo) โดยเฉพาะความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นผลการทดสอบทางคลินิก หรือลักษณะการขนส่ง การบริหาร
จัดการ การจัดเก็บวัคซีนแต่ละชนิด แน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการตายของ
ประชาชนจากโควิด 19 โดยการป้องกันประชาชนกลุ่มเปราะบางที่สุดด้วยการฉีดวัคซีน สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ มี
เป้าหมาย ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. กำหนดลำดับความสำคัญของกลุ่มประชาชนที่จะรับวัคซีน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาต้องคำนึงในด้าน
วิทยาศาสตร์ จริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ เป็นต้นว่ากลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่กฎหมายเห็นว่ามีภาระหน้าที่ที่ควร
ได้รับการป้องกัน  

๒. เตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ การกระจายและการบริหารจัดการวัคซีน 
๓. กำหนดลำดับความสำคัญในการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีน รวมถึงความครอบคลุม ความปลอดภัย 

และประสิทธิภาพของวัคซีน 
๔. เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป

ซึ่งจะช่วยให้บุคคลแต่ละกลุ่มได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการของรัฐและการใช้วั คซีนกับ
ประชาชนได้ครอบคลุมสูงสุด  



 

 

- ๒๗ - 

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ประการเป็นเป้าหมายสำหรับปฏิบัติการของการฉีดวัคซีนในแต่ละด้าน 
หลังจากกำหนดยุทธศาสตร์ขั้นแรกในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ แล้วต่อมา
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้ออกยุทธศาสตร์หลักของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในสเปน (Estrategia de 
Vacunación frente a COVID–19 en España) โดยเนื้อหาของยุทธศาสตร์นอกจากจะกล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19
ในสเปนและการพัฒนาวัคซีนทั่วโลกแล้ว ส่วนที่สำคัญคือการให้รายละเอียดของ ปฏิบัติการ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ลำดับ
ความสำคัญของกลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ประการที่จะเกิดข้ึนแก่กลุ่มคน ๑๓ กลุ่ม จากนั้นจึงนำมา
จัดลำดับกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีนก่อนหลัง ๒) โลจิสติกส์–การกระจาย–การบริหารจัดการวัคซีน ๓) การสื่อสารกับสังคมและ
บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ๔) การติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีน  

การลำดับความสำคัญของกลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีน สเปนได้จัดแบ่งประชาชนออกเป็นกลุ่มทั้งสิ้น ๑๕ กลุ่ม ดังนี้  
– บุคลากรด้านสุขอนามัย บุคลากรด้านสังคมสุขภาพ (Socio–sanitary) ที่ดูแลผู้ป่วยตามศูนย์ และบุคลากรด่านหน้า 
– ผู้สูงอายุในศูนย์/บ้านพักคนชรา 
– บุคคลที่มีอายุมากกว่า ๖๔ ปี 
– บุคคลที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น (หมายถึง บุคคลที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในการใช้ชีวิต ซึ่งอาจหมายถึง 

วัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือชั่วคราว)  
– บุคคลที่มีความเสี่ยง 
– บุคคลที่อาศัยหรือปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนหรือพ้ืนที่ปิด 
– บุคคลที่อยู่ในกลุ่มผู้เปราะบางจากสถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจ 
– บุคคลที่มีลักษณะงานพิเศษ 
– บุคลากรด้านการสอน 
– ทารก 
– วัยรุ่น (อายุมากกว่า ๑๖ ปี) 
– ผู้ใหญ่ 
– บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่แพร่ระบาดสูง 
– สตรีในระยะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
– บุคคลที่มีผลตรวจไวรัสโคโรนาเป็นบวก 
นอกจาก ๑๕ กลุ่มข้างต้นแล้ว ยุทธศาสตร์นี้จัดให้เพศชายเป็นประชากรในกลุ่มที่มีความเปราะบางสูง โดยพิจารณา

จากผลการศึกษาโรงพยาบาล ๑๒๗ แห่งในสเปนพบว่า ผู้ป่วยในการระบาดรอบแรกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
ผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนมากเป็นเพศชาย 

ทั้งนี้ กลุ่มประชากร ๑๕ กลุ่มจะถูกประเมินด้วยเกณฑ์ตามลำดับความสำคัญ หลักจริยธรรม และจำนวนประชากร
โดยเฉลี่ย จากนั้นจึงนำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญของกลุ่มที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนหลัง 

สำหรับเกณฑ์ตามลำดับความสำคัญนั้นจะพิจารณาจากความเสี่ยง ๔ ประการ ได้แก่ 
๑. ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต 
๒. ความเสี่ยงจากอยู่ในพ้ืนที่ที่มีเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมาก 
๓. ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางลบด้านสังคมหรือเศรษฐกิจ 
๔. ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้แก่ผู้อ่ืน 
หลักจริยธรรมที่ใช้ในการพิจารณา คือ ความเท่าเทียมด้านสิทธิและศักดิ์ศรี ความจำเป็น ความเสมอภาค การปกป้อง

บุคคลไร้ความสามารถในสถานการณ์เปราะบาง ผลประโยชน์ของผู้เยาว์ ผลประโยชน์ของสังคม การแลกเปลี่ยน (การพิจารณา
ความจำเป็นของบุคคลที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ควรได้รับวัคซีนก่อน) 

การกำหนดยุทธศาสตร์ได้แบ่งเป็นระยะตามปริมาณของวัคซีนซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ 



 

 

- ๒๘ - 

 
 
วัคซีนชุดแรก (เป็นวัคซีนของ Pfizer ลำดับต่อไปที่สเปนได้รับ

คือ Moderna และ AstraZeneca) มาถ ึงสเปนเม ื ่อว ันเสาร ์ท ี ่  ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ จากนั้นจึงกระจายออกไปยังแคว้นปกครองตนเอง
ต่าง ๆ โดยเริ่มฉีดให้แก่ประชาชนครั้งแรกในวันที่ ๒๗  ธันวาคม 
๒๕๖๓ ประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนคือ ผู้สูงอายุที่พำนักในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุของรัฐและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์  

สำหรับเหตุผลที่เลือกเมืองกวาดาลาฆารา เนื่องจาก บริษัท 
Pfizer มีคลังเก็บรักษา วัคซีนที่นี่ นอกจากนั้น กวาดาลาฆารายังเป็น
เมืองที่มีศูนย์ด้านสังคมและสุขภาพ (Socio–Sanitary) ที่มีผู้ติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนาน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และศูนย์แห่งนี้ซึ่งเป็นของรัฐยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และตั้งอยู่ใกล้คลังของ Pfizer  



 

 

- ๒๙ - 

ยุทธศาสตร์ฯ นอกจากพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน ไม่
ว่าจะเป็นประเภทวัคซีน กลุ่มประชาชนที่ต้องได้รับวัคซีน การบริหาร
จ ัดการว ัคซ ีนแล ้ว  ย ั ง ให ้ ค ว ามสำค ัญก ั บการส ื ่ อ ส า รก ั บ
ประชาชน โดยยุทธศาสตร์ในการสื่อสารกำหนดภายใต้กรอบแห่ง
ความสัตย์จริงและความโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อให้คำตอบแก่ประชาชน
เมื่อเกิดข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ซึ่ง
ความสัตย์จริงคือการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ประชาชนซึง่
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทั้งวัคซีนและการตัดสินใจของภาครัฐด้วย 

วัตถุประสงค์ของการสื ่อสารเรื ่องการฉีดวัคซีนให้แก่
ประชาชนมุ่งเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของประชาชนบน

หลักการพื้นฐานที่สำคัญ ๒ ประการ คือ การได้รับวัคซีนนอกจากเป็นสิทธิที่ควรได้รับแล้วยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
สังคม อีกประการหนึ่งคือการจัดลำดับความสำคัญผู้ได้รับวัคซีนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจาก
ข้อจำกัดเรื่องปริมาณวัคซีน ยุทธศาสตร์ในการสื่อสารยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท สำหรับ ๒ กลุ่ม คือ สำหรับบุคลากร
ด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป 

จากที่ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยสรุปนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาล
พิจารณาครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุง
และเผยแพร่ข้อมูลเป็นระยะ ๆ ตามหลักฐานทางการแพทย์และความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีนที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการ
ที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีผลต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ประชาชนมีให้
รัฐบาล 

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นประกอบกับประชาชนส่วนมากได้รับวัคซีน รัฐบาลจึงคลาย
มาตรการต่าง ๆ ที่ป้องกันการแพร่ระบาด และมุ่งเน้นในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสเปนได้เปิดประเทศเพ่ือรับ
นักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายนที่ผ่านมา นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศในด้านต่าง ๆ 

แผนฟื้นฟู ปฏิรูป และความเข้มแข็ง (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) 
แผนฯ ฉบับสมบูรณ์มีผลเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญของแผนฯ นี้คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศใน ๓ ระยะ คือ ระยะสั้นเป็นการฟื้นฟูภายหลังวิกฤตด้านสาธารณสุข ระยะกลางผลักดันกระบวนการปฏิรูป
โครงสร้าง และระยะยาวเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม มาตรการ
ที่กำหนดภายใต้แผนฯ นี้มี ๑๐ ด้าน ได้แก่ 

๑. การพัฒนาเมืองทั้งเขตเมืองและชนบท การเกษตร 
๒. ระบบนิเวศ 
๓. พลังงาน 
๔. การบริหารจัดการภาครัฐสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
๕. อุตสาหกรรมสิ่งทอ การท่องเที่ยว และ 
๖. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ระบบสุขภาพแห่งชาติ 
๗. การศึกษา 
๘. เศรษฐกิจใหม่ นโยบายการจ้างงาน 
๙. อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬา 
๑๐. ปรับปรุงระบบงบประมาณ 
แผนฯ นี้เป็นการต่อยอดความก้าวหน้าจากแผนหรือมาตรการที่มีอยู่เดิม ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วง

ที่ผ่านมาอาจส่งผลให้ความก้าวหน้าของแผนบางด้านชะงักงัน จึงปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 



 

 

- ๓๐ - 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของรัฐต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด  
จะเห็นได้ว่าสเปนมีการจัดทำมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นระยะ การคาดการณ์ต่อสถานการณ์
ที่จะเกิดข้ึนเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้กำหนดแนวทางได้อย่างเหมาะสมและสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

- ๓๑ - 

ราชอาณาจักรสวีเดน 

งานของรัฐสภา (Riksdag) ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา 
ฝ่ายบริหารของรัฐสภาได้ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของโรคโควิด 19ในสวีเดนอย่างใกล้ชิด โดย

ได้ดำเนินการตามมาตรการที่หลากหลาย เพื่อให้รัฐสภาสามารถทำงานได้ต่อไปในช่วงที่มีการระบาดของโรค โควิด 19
มาตรการดังกล่าวอิงตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงของงานรัฐสภา
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19และเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัส 

ภารกิจของฝ่ายบริหารรัฐสภา คือ การสนับสนุนรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติเช่นในปัจจุบัน 

 

มาตรการต่าง ๆ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง 
รัฐสภาและฝ่ายบริหารรัฐสภาได้ใช้มาตรการที่หลากหลายหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา เรื่องที่ตัดสินใจ

ไปแล้วมีดังต่อไปนี้: 
– ประธานรัฐสภาและหัวหน้ากลุ่มพรรคได้ตัดสินใจว่า หลังจากเปิดสมัยประชุมสภาปี ๒๕๖๔ สมาชิกรัฐสภาทั้ง  

๓๔๙ คน อาจเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงในสภาอีกครั้งโดยข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกที่ควรเข้าร่วมในที่ประชุมระหว่าง
การอภิปรายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในทันที ส่วนข้อตกลงครั้งก่อนระหว่างผู้นำพรรคที่ระบุว่า 
ให้สมาชิกจำนวน ๕๕ คนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงได้จะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

– คณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมาธิการกิจการสหภาพยุโรปจะเป็นผู้กำหนดว่าเมื่อใดจึงจะเหมาะสม
ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันเต็มรูปแบบ เหตุผลพิเศษต่าง ๆ จะไม่ถูกนำมาใช้เป็นข้อยกเว้นเพ่ือจัดการประชุม
แบบพบหน้ากัน การจัดประชุมคณะกรรมาธิการและการเลือกเฟ้นสถานที่จัดงานจะได้รับการพิจารณาให้สามารถรักษา
ระยะห่างระหว่างกันได้ 

– ประธานรัฐสภาและหัวหน้ากลุ่มพรรคเห็นพ้องกันว่า คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยในอาคารรัฐสภา
จะถูกยกระดับความเข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

– ฝ่ายบริหารของรัฐสภาแนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยในร้านอาหารแบบให้บริการตนเอง และในร้านกาแฟ
บริเวณปีกตะวันตกของรัฐสภา เมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ 

– เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารรัฐสภา (Riksdag Board) ตัดสินใจเรียกประชุมคณะกรรมการ
ข้ามพรรคเพื่อดำเนินการติดตามงานของรัฐสภา และฝ่ายบริหารรัฐสภาในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

– ตามกฎทั่วไป ทั้งสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารรัฐสภาจะต้องทำงานที่บ้าน 
– กฎที่เข้มงวดกว่านี้จะถูกนำมาใช้ในกรณีที่ท้ังสมาชิกและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะต้อนรับแขกจากภายนอกรัฐสภา 
– ตามกฎแล้วการประชุมของคณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมาธิการกิจการสหภาพยุโรปจะจัดขึ้นแบบทางไกล 

(ดิจิทัล) อย่างไรก็ตาม การประชุมแบบพบหน้ากันยังคงสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ  
– จะมีการจัดตั้งสมาชิกที่เป็นผู้แทนพิเศษขึ้นมา เพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมาธิการรัฐสภาและคณะกรรมาธิการกิจการ

สหภาพยุโรปจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเต็มท่ี 
– การประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่จะต้องจัดขึ้นจากระยะไกลตามกฎที่ถูกวางไว้ 
– ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน มีที่นั่งว่างในสภาระหว่างการลงคะแนน ซึ่งหมายความว่าสมาชิกสามารถเลือกนั่งได้

ทุกที่นั่งเพ่ือรักษาระยะห่างระหว่างกัน 
– ยกเลิกการเยี่ยมชมรัฐสภาจนกว่าจะมีการประกาศเพ่ิมเติม 
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การตัดสินใจของรัฐสภาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ข้อสรุปล่าสุดจากรัฐสภา ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ตามเว็บไซต์ของรัฐสภาสวีเดน 
– ตำรวจควรได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในกรณีที่จำเป็น เพื่อบังคับใช้คำสั่งขับออก/

ไล่ออก เป็นความเห็นของรัฐสภาและมีการเรียกร้องให้รัฐบาลออกประกาศให้สอบสวนประเด็นนี้โดยทันที 
– รัฐบาลได้นำเสนอมาตรการต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด 19 และลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอ

ของรัฐบาล 
– ขยายอายุใบรับรองความสามารถทางวิชาชีพ 
– รัฐสภาได้ลงมติเห็นชอบกับแนวทางที่รัฐบาลเสนอเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจในร่างพระราชบัญญัตินโยบาย

การคลังฤดูใบไม้ผลิ 
– ตรวจสอบรายงานประจำปีของรัฐบาลกลางปี ๒๕๖๓ 
– การรักษาความลับจะไม่นำไปใช้ในการพิจารณาตัดสินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ  

ในกรณีของการทำงานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อย่างไรก็ดี รัฐสภาลงมติเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลในการพิจารณาตัดสิน
เรื่องค่าตอบแทนการช่วยเหลือดังกล่าว หรือการพิจารณาตัดสินเรื่องค่าชดเชยสำหรับมาตรการเพ่ิมพูนทักษะซึ่งบริษัทที่ได้รับ
การช่วยเหลือต่างมีสิทธิได้รับ  

– รัฐสภาประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาบริษัทที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ในครั้งนี้  

– การลดเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่เกินสองคนเป็นมาตรการชั่วคราวที่หวังจะทำให้บริษัท
ขนาดเล็กได้กลายเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในโอกาสต่อไป รัฐสภาลงมติเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาล มาตรการนี้
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างโอกาสที่บริษัทต่าง ๆ จะสามารถว่าจ้างพนักงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

– รัฐสภาเห็นว่าพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ควรจะครอบคลุมถึงเรื่องที่รัฐบาลกลาง
ให้การช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ด้วย รัฐสภาจึงประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลกลับไปยึดข้อเสนอของรัฐสภาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่อไป (Sveriges Riksdak, 2021) 
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สมาพันธรัฐสวิส 

รัฐสภาดิจิทัล – ความพร้อมของสมาชิกรัฐสภาในการประชุมผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
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โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19) เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล

ของรัฐสภาสวิส เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางโซฟี มิโซ ชิฆอง (Sophie Michaud Gigon) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงมติการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากถูกกักตัวให้อยู่ที่บ้าน ซึ่งถือเป็นการลงมติ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก  

นางสาวคาทริน ซูทเทอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงาน “รัฐสภาเสมือนจริง” 
(Arbeitsgruppe <<Virtuelles Parlament>>) มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ คณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเจ้าหน้าที่รัฐสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานในรัฐสภา คณะทำงานฯ 
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาขับเคลื่อนการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลของรัฐสภาจากมุมมองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านกฎหมาย และด้านรัฐศาสตร์ และคณะทำงานฯ มุ่งหมายที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุม
และอภิปรายผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมทางกายภาพได้ 

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุม
แบบผสมผสาน (Einer hybriden Session) ที่มีทั้งสมาชิกที่เข้าประชุมทางกายภาพและสมาชิกที่ประชุมผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการประชุมในรูปแบบผสมผสาน พบว่ามีความท้าทายในการผสานการทำงานของหลายส่วนเข้าด้วยกัน 
กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามจะใช้ระบบเสียงซึ่งสามารถดำเนินงานในรัฐสภาเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่บันทึกการประชุมจะ
ปฏิบัติงานผ่านซอฟต์แวร์ Verbalix เพื่อบันทึกการประชุมและถอดเสียงการประชุม ซึ่งสามารถดำเนินงานในรัฐสภาเท่านั้น 
และสมาชิกลงมติผ่านระบบ ELAN/ELAS ซึ่งเป็นการลงมติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะเชื่อมกับระบบเก็บข้อมูลคูเรีย 
(Geschäftsdatenbank Curia) การผสานการดำเนินงานจึงต้องทำทั้งจากรัฐสภาและผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ 
ต้องปรับปรุงระบบการลงมติออนไลน์ เนื่องจากการลงมติออนไลน์ไม่สามารถทำผ่านระบบ Skype for Business ได้ 
เพราะการใช้ระบบ Skype for Business สมาชิกต้องเปิดหน้าต่างสลับไปมาหลายครั้ง จึงไม่สามารถรับฟังล่ามพูดพรอ้ม 
ซึ่งต้องอาศัยระบบรับเสียงหลายช่องทางได้ หากสมาชิกต้องการจะฟังล่ามพูดพร้อมในภาษาต่าง ๆ ที่ให้บริการ สมาชิก
จะต้องรับฟังผ่านคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหรือรับฟังผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ การประชุมต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมี
ทั้งส่วนของสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล คณะทำงานฯ จึงเห็นว่าการปรับการประชุมเป็นปร ะชุมผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบควรต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติม โดยต้องมีการจัดทำระบบลงมติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่สมาชิกสามารถเปิดหน้าต่างเพียงหน้าต่างเดียวได้ ซึ่งทางคณะทำงานได้พิจารณาแพลตฟอร์มที่รองรับทั้ง Cisco, Webex, 
Zoom และ Microsoft Teams คณะทำงานฯ เห็นว่า ท้ายที่สุดแล้วก็ถือเป็นการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองที่จะปรับใช้
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ หากสมาชิกพร้อมและต้องการที่จะประชุมผ่านระบบ
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือถ้าสถานการณ์ทางสาธารณสุขทำให้ต้องตัดสินใจที่จะใช้การประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทางคณะทำงานพร้อมที่จะรองรับการใช้ระบบดังกล่าว 

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทางคณะทำงานฯ ได้ทดลองใช้แฟลตฟอร์ม Microsoft Teams โดยได้ทดลองประชุม
คณะกรรมาธิการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุม อภิปราย และลงมติได้ ดังภาพ 
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สมาชิกรัฐสภาจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางรัฐสภาจัดหาให้ ซึ่งทางรัฐสภาได้วางระบบสารสนเทศให้ง่ายแก่การใช้งาน

แล้ว ซึ่งในส่วนของรัฐสภาสวิส สมาชิกสามารถเลือกใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศตามแต่ความต้องการของสมาชิก
แต่ละท่าน 

ในมณฑลไฟรบวร์ก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สามารถมาประชุมที่รัฐสภาได้ สามารถเข้าร่วมประชุม อภิปราย 
และลงมติผ่านระบบ Microsoft Teams โดยการประชุมดังกล่าวมีระเบียบระบุไว้ว่า การเข้าร่วมประชุม สมาชิกต้อง
ตั้งกล้องให้สามารถเห็นตัวสมาชิก และสมาชิกต้องนั่งประชุมเพียงคนเดียว หากมีภาพผู้อ่ืนปรากฏในจอแสดงภาพ จะไม่นับ
คะแนนเสียงสมาชิกผู้นั้น และในระหว่างการประชุม หากมีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ซึ่งอาจทำให้ลงมติไม่ได้ จะไม่มีการกลับมา
ลงมติใหม่ การลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกจะมีการนับคะแนนรายบุคคล ซึ่งการนับและรวบรวมคะแนนจะ
มีเจ้าหน้าฝ่ายข้อมูลที่รัฐสภาเป็นผู้ดำเนินการ 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์สถิติการประชุมของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภาพบว่า รัฐสภาส่วนใหญ่
มีแนวโน้มในการอภิปรายออนไลน์ผ่านเครื่องมือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online–Debatten Standard–
Videokonferenztools) ในส่วนของการลงมติ แต่ละรัฐสภามีการออกกฎระเบียบตามความเหมาะสมของบริบทของ
ประเทศตน เช่นเดียวกับรัฐสภาสวิส ที่มีการลงมติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และนำคะแนนบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งผล
การลงมติดังกล่าวนี้จะแสดงทั้งในหน้าจอของห้องประชุมที่รัฐสภา และบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ป ระชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Das Schweizer Parlament, 2021) 
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