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  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั
   ที�ประชาชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทราบ 

  ประชาชนกลุ่มที�ไม่เห็นด้วยกับโครงการ/มาตรการ  
  กระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั มองวา่ป�จจัยที�
  จะช่วยกระตุ้นการท่องเที�ยวได้มากที�สุด

     อับดับที� 1 มีเงินเก็บเพียงพอ รอ้ยละ 51.26
     อับดับที� 2 ครอบครวั/เพื�อน/ตนเอง
                      อยากไปเที�ยว รอ้ยละ 41.18
     อับดับที� 3 จํานวนตัวเลขผู้ติดเชื�อโควดิ-19  
                       ลดลง รอ้ยละ 31.09

 
      อับดับที� 1 เราเที�ยวด้วยกัน  รอ้ยละ 17.15
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย  รอ้ยละ 15.34
      อับดับที� 3 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 14.78

  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั   
  ที�ประชาชนไม่พึงพอใจมากที�สุด    

      อับดับที� 1 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 21.98
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย รอ้ยละ 17.08
      อับดับที� 3 ชิมช้อปใช ้ รอ้ยละ 9.72

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรำยได้หลักท่ีส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมำโดยตลอด ดังรำยงำนข้อมูล
รำยได้ที่เกิดจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2562 จะพบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้มำกถึงร้อยละ 16 ของ GDP (Gross  
Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยเป็นรำยได้ที่มำจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ คิดเป็นร้อยละ 61 ของ 
รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวท้ังหมด1 อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ ท�ำให้กำรท่องเท่ียวภำยในประเทศหยุดชะงักลงเนื่องจำกควำมวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวเอง ตลอดจน 
กำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ  ของรัฐบำล เพื่อควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผลให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ลดลงเป็นจ�ำนวนมำกถึง 1.93 ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ2

จำกข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้นักท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียวยังประเทศไทยได้นั้น เมื่อสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ผ่อนคลำยลง ภำครัฐจึงคิดวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศทดแทน  
ผ่ำนทำงโครงกำร/มำตรกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้กรอบงบประมำณในกำรสนับสนุนทั้งสิ้น 22,400 ล้ำนบำท ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร/มำตรกำร  
“เรำเที่ยวด้วยกัน” “แพ็คเกจก�ำลังใจ” “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “ชิมช้อปใช้” เป็นต้น จำกเหตุผลดังกล่ำว “สวนดุสิตโพล” มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต จึงได้ด�ำเนินกำรสุ่มส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งประเทศจ�ำนวน 1,265 คน ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ในระหว่ำงวันที่ 
29 มีนำคม-2 เมษำยน 2564 ในหัวข้อ “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำรท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19” เพื่อสะท้อนมุมมองของประชำชนต่อ
กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนด�ำเนินงำนในระยะต่อไป 

 เมื่อวิเครำะห์เจำะลึกในประเด็นข้อคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
ใน 5 โครงกำร/มำตรกำร พบว่ำ ประชำชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรดังกล่ำวใน 3 อันดับแรก คือ  
“แพค็เกจก�ำลงัใจ” ร้อยละ 21.98 “ทวัร์เทีย่วไทย” ร้อยละ 17.08 และ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 9.72 ท้ังนี ้เมือ่พจิำรณำในกรณ ี“แพค็เกจ
ก�ำลังใจ” ซึ่งเป็นโครงกำร/มำตรกำรท่ีประชำชนไม่ทรำบข้อมูลมำกท่ีสุดจะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะเป็นโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่ม อสม. อสส. และเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวนประมำณ 
1.2 ล้ำนคน เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน เนื่องจำกเป็นกลุ่มบุคลำกรที่ต้องท�ำงำนหนักมำโดยตลอดในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 โดยให้งบประมำณไปเที่ยวฟรีในวงเงินไม่เกิน 2,000 บำท ท�ำให้ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ไม่เป็นที่รับรู้หรือรู้จักแพร่หลำย 

ในประชำชนกลุ่มอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ภำครัฐยังขำดกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธ์ิ กำรลงทะเบียน และระยะเวลำของโครงกำร3 ที่มีผลท�ำให้ประชำชนไม่รับรู้ข้อมูล 
ในบำงโครงกำร/มำตรกำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

 นอกเหนือไปจำกกำรไม่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที่รัฐบำลแล้ว ยังพบว่ำ ในกรณ ี
ของโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนรับรู้หรือมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่มีปัญหำในด้ำนกระบวนกำรด�ำเนินงำนหรือไม่สอดคล้องต่อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน จึงส่งผลให้มีประชำชนบำงกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนควำมไม่พึงพอใจต่อโครงกำร/มำตรกำร
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อยใน 3 อันดับแรกคือ “เรำเที่ยวด้วยกัน” ร้อยละ 17.15 “ทัวร์เท่ียวไทย”  
ร้อยละ 15.34 และ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ร้อยละ 14.78 ทั้งนี้กรณีโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนไม่พึงพอใจมำกที่สุดอย่ำงเช่น 
“เรำเที่ยวด้วยกัน” นั้น พบว่ำ โครงกำรดังกล่ำวเกิดปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำรด�ำเนินงำนในหลำยประเด็น เช่น กำรลงทะเบียน 
มีควำมซับซ้อนหลำยขั้นตอน โรงแรมที่เข้ำร่วมโครงกำรมีจ�ำนวนน้อยและไม่ตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ต้องใช้สิทธ์ิ 
โรงแรมก่อนจึงจะสำมำรถใช้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินได้ รวมไปถึงผู้ประกอบกำรท่ีพักบำงแห่งใช้โอกำสนี้ขึ้นรำคำค่ำที่พัก เป็นต้น  
ท�ำให้โครงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐดังกล่ำวยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร4

 ทั้งนี้ เมื่อสอบถำมในประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่ประชำชนคิดว่ำจะสำมำรถช่วยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว 
ได้มำกที่สุดคืออะไร พบว่ำ ค�ำตอบของประชำชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
มคีวำมสอดคล้องกบัประชำชนในภำพรวมใน 3 ประเด็นคอื มีเงนิเกบ็เพยีงพอ ร้อยละ 51.26 ครอบครวั/เพือ่น/ตนเองอยำกไปเทีย่ว 
ร้อยละ 41.18 และจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเช้ือโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 31.09 ดังนั้น หำกรัฐบำลมีแผนที่จะจัดท�ำโครงกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำว และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของประชำชนมำก
ย่ิงข้ึน เช่น กำรให้แพ็คเกจในรูปแบบของเงินสดท่ีสะดวกใช้ และสนับสนุนให้พนักงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนต่ำง ๆ  สำมำรถ 
ใช้สทิธิใ์นรปูแบบครอบครวัหรอืเพือ่นได้ นอกจำกนี ้ภำครฐัต้องสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กบัประชำชนทีจ่ะออกไปท่องเทีย่วว่ำสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ  มีมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกเช้ือโควิด-19 ท้ังในเรื่องสุขอนำมัย ควำมสะอำดของกำรขนส่ง และที่พัก  
ตลอดจน ลดจุดเสี่ยงให้น้อยที่สุด เช่น กำรมีระบบเช็คอินอัตโนมัติ กำรเลี่ยงกำรใช้บัตรโดยสำร และกำรควบคุมมำตรฐำน 
ด้ำนควำมสะอำดในจุดเสี่ยงอย่ำงเข้มงวด เป็นต้น5 

1กิตติพงษ์ เรือนทิพย์ และจำรุวรรณ เหล่ำสัมฤทธิ์. (2563). Krungthai COMPASS ประเมิน “เราเที่ยวด้วยกัน” กระตุ้น 
ท่องเที่ยวไทยได้ 3.6-6.2 หมื่นล้ำนบำท. สืบค้นเมื่อ 3 เมษำยน 2564, จำก https://krungthai.com/Download/ 
economy resources/EconomyResourcesDownload_579Research_Note_20_07_63.pdf

2กรุงเทพธุรกิจ. (2563). “ก.ท่องเที่ยวฯ” เปิดรายได้รวมท่องเที่ยวไทย 11 เดือนแรกปี 63 วูบแรง 1.93 ล้านล้านบาท.  
สืบค้นเมื่อ 3 เมษำยน 2564, จำก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914548

3ข่ำวไทยพีบีเอส. THE EXIT: บั่นทอนก�าลังใจ ส่อทุจริต. สืบค้นเม่ือ 3 เมษำยน 2564, จำก https://news.thaipbs.or.th/  
content/295530

4Airnae Air. วิเคราะห์ ท�าไมเราเท่ียวด้วยกัน มีผู้ใช้สิทธิ์น้อย กระตุ้นการท่องเที่ยวล�าบาก. สืบค้นเมื่อ 3 เมษำยน 2564,  
จำก https://techsauce.co/saucy-thoughts/rao-tiew-duay-gun

5เอกชยั ช�ำนนิำ. (2563). ควำมสำมำรถของภำครฐักบักำรจดักำรกำรท่องเทีย่วภำยใต้สถำนกำรณ์โรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19). วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 11. 420-433.
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 “สวนดุสิตโพล” ส�ำรวจกระตุ้น ศก.ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่หลัง
มีโควิดไม่เที่ยวเลย เห็นด้วยมำตรกำรรัฐ หลังมีเที่ยว 2-3 เดือน
ครั้ง รับเงินช่วยเหลือยังใช้จ่ำยเท่ำเดิม พอใจเพ่ิมวันหยุดพิเศษ 
ปัจจัยกระตุ้นให้เที่ยวคือครอบครัวเพื่อนอยำกไปเอง 

วันนี้ (4 เม.ย.) สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส�ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำร
ท่องเทีย่ว) ในยคุโควดิ-19” กลุ่มตวัอย่ำงจ�ำนวน 1,265 คน ส�ำรวจ
วันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 พบว่ำ ก่อนมีโควิด-19 ประชำชน
ท่องเที่ยวประมำณ 2-3 เดือนครั้ง เมื่อมีโควิด-19 ไม่เที่ยวเลย แต่
เมื่อมีมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียว ประชำชนท่องเท่ียว 2-3 
เดือนครั้ง กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐก็ยังคงใช้จ่ำย 
เท่ำเดิม ร้อยละ 43.87 โดยมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที ่
พงึพอใจมำกทีส่ดุ คอื กำรเพิม่วนัหยดุพเิศษ ร้อยละ 80.47 ปัจจยั
ทีท่�ำให้อยำกไปท่องเทีย่วคือ ครอบครวั/เพ่ือนและตนเองอยำกไป 
ร้อยละ 63.40 รองลงมำคือ มีวันหยุดยำว ร้อยละ 48.93 และ 
ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 47.89 ภำพรวมเห็นด้วยกับ
มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 75.18

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต เผยว่ำ ถึงแม้จะมีมำตรกำรออกมำกระตุ้นท�ำให้คนออก

ไปท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้ แต่ปรมิำณเมด็เงนิทีใ่ช้จ่ำยกลับไม่ได้เพิม่สงูขึน้ 
เพรำะประชำชนยังมีควำมกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ภำครัฐจึงควรเร่ง
ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรมีมำตรกำรที่ดีด้ำน
สำธำรณสขุเพ่ือให้ประชำชนเกดิควำมมัน่ใจ กล้ำทีจ่ะเดนิทำงและ
กล้ำที่จะจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของเม็ด
เงินในระบบที่แท้จริง

ด้ำน ผศ.ดร.อังค์ริสำ แสงจ�ำนงค์ ประธำนหลักสูตรศิลป
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนบริกำร (หลักสูตร
นำนำชำติ) โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร มหำวิทยำลัย
สวนดสุติ ระบวุ่ำ กำรระบำดของโรคไวรสัโควิด-19 ท่ีกนิระยะเวลำ
มำกว่ำ 1 ปี คงไม่มีใครกล้ำปฏิเสธได้ว่ำโควิด-19 ส่งผลกระทบ
อย่ำงหนกัให้กบัประเทศไทยโดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกจิ และทีม่ำ
ของรำยได้หลักของคนไทยส่วนใหญ่มำจำกกำรท่องเที่ยว โดยเมื่อ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวดิ่งไปถึงจุดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2563 ก็ท�ำให้ประชำชนคนไทยมำกกว่ำร้อยละ 70 ได้รับ
ผลกระทบในทันท ีและยิง่กินระยะเวลำยำวนำนยิง่ท�ำให้เกดิควำม
รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น กำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ
จึงเป็นแนวทำงที่ดีที่นอกจำกจะช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดให้
คนไทยได้บ้ำงแล้ว ยังจะเป็นกำรเสริมสภำพคล่องเข้ำไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่ง ซ่ึงแม้ว่ำจะไม่ได้เข้ำไปแก้ปัญหำได้ทั้ง
ระบบก็ตำมแต่อย่ำงน้อยก็ท�ำให้คนไทยมีรอยยิ้มขึ้นได้บ้ำง

อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังคงเฝ้ำรอกำรเร่งคืนสภำพเศรษฐกิจ
กำรท่องเที่ยวในภำพรวมให้ได้โดยเร็ว โดยภำครัฐจะต้องใช้
มำตรกำรเชิงรกุเร่งผลกัดนัประเทศไทยสูป่ระเทศปลอดภยัส�ำหรบั
นกัท่องเทีย่ว ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ววิถใีหม่เพือ่เป็นกำรต่อลมหำยใจ
ให้คนไทยทั้งประเทศ

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.อังค์ริสา  แสงจ�านงค์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564
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การกระตุ้นเศรษฐกิจ
(การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19

 “สวนดุสิตโพล” ส�ำรวจกระตุ้น ศก.ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่หลัง
มีโควิดไม่เที่ยวเลย เห็นด้วยมำตรกำรรัฐ หลังมีเที่ยว 2-3 เดือน
ครั้ง รับเงินช่วยเหลือยังใช้จ่ำยเท่ำเดิม พอใจเพิ่มวันหยุดพิเศษ 
ปัจจัยกระตุ้นให้เที่ยวคือครอบครัวเพื่อนอยำกไปเอง 

วันนี้ (4 เม.ย.) สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส�ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำร
ท่องเทีย่ว) ในยุคโควดิ-19” กลุ่มตวัอย่ำงจ�ำนวน 1,265 คน ส�ำรวจ
วันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 พบว่ำ ก่อนมีโควิด-19 ประชำชน
ท่องเที่ยวประมำณ 2-3 เดือนครั้ง เมื่อมีโควิด-19 ไม่เที่ยวเลย แต่
เมื่อมีมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ประชำชนท่องเที่ยว 2-3 
เดือนครั้ง กรณีที่ได้รับเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐก็ยังคงใช้จ่ำย 
เท่ำเดิม ร้อยละ 43.87 โดยมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที ่
พงึพอใจมำกทีส่ดุ คือ กำรเพิม่วนัหยดุพเิศษ ร้อยละ 80.47 ปัจจยั
ทีท่�ำให้อยำกไปท่องเทีย่วคอื ครอบครัว/เพ่ือนและตนเองอยำกไป 
ร้อยละ 63.40 รองลงมำคือ มีวันหยุดยำว ร้อยละ 48.93 และ 
ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 47.89 ภำพรวมเห็นด้วยกับ
มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 75.18

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต เผยว่ำ ถึงแม้จะมีมำตรกำรออกมำกระตุ้นท�ำให้คนออก

ไปท่องเทีย่วเพ่ิมข้ึน แต่ปรมิำณเมด็เงนิทีใ่ช้จ่ำยกลับไม่ได้เพิม่สงูขึน้ 
เพรำะประชำชนยังมีควำมกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ภำครัฐจึงควรเร่ง
ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรมีมำตรกำรท่ีดีด้ำน
สำธำรณสขุเพ่ือให้ประชำชนเกดิควำมมัน่ใจ กล้ำท่ีจะเดินทำงและ
กล้ำที่จะจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของเม็ด
เงินในระบบที่แท้จริง

ด้ำน ผศ.ดร.อังค์ริสำ แสงจ�ำนงค์ ประธำนหลักสูตรศิลป
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนบริกำร (หลักสูตร
นำนำชำติ) โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร มหำวิทยำลัย
สวนดสุติ ระบวุ่ำ กำรระบำดของโรคไวรสัโควดิ-19 ท่ีกนิระยะเวลำ
มำกว่ำ 1 ปี คงไม่มีใครกล้ำปฏิเสธได้ว่ำโควิด-19 ส่งผลกระทบ
อย่ำงหนกัให้กบัประเทศไทยโดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกจิ และท่ีมำ
ของรำยได้หลักของคนไทยส่วนใหญ่มำจำกกำรท่องเที่ยว โดยเมื่อ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวดิ่งไปถึงจุดที่ไม่มีนักท่องเท่ียวเลยต้ังแต่เดือน
เมษำยน 2563 ก็ท�ำให้ประชำชนคนไทยมำกกว่ำร้อยละ 70 ได้รับ
ผลกระทบในทันท ีและยิง่กินระยะเวลำยำวนำนยิง่ท�ำให้เกิดควำม
รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น กำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ
จึงเป็นแนวทำงที่ดีที่นอกจำกจะช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดให้
คนไทยได้บ้ำงแล้ว ยังจะเป็นกำรเสริมสภำพคล่องเข้ำไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่ง ซ่ึงแม้ว่ำจะไม่ได้เข้ำไปแก้ปัญหำได้ทั้ง
ระบบก็ตำมแต่อย่ำงน้อยก็ท�ำให้คนไทยมีรอยยิ้มขึ้นได้บ้ำง

อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังคงเฝ้ำรอกำรเร่งคืนสภำพเศรษฐกิจ
กำรท่องเที่ยวในภำพรวมให้ได้โดยเร็ว โดยภำครัฐจะต้องใช้
มำตรกำรเชิงรกุเร่งผลักดนัประเทศไทยสูป่ระเทศปลอดภยัส�ำหรบั
นกัท่องเทีย่ว ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ววิถใีหม่เพือ่เป็นกำรต่อลมหำยใจ
ให้คนไทยทั้งประเทศ

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.อังค์ริสา  แสงจ�านงค์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564
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‘ทองเท่ียว’ ก็อยากใหฟน
‘โควิด - 19’ ก็อยากให ‘ฟุบ’
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 ปที่ 71 ฉบับที่ 24517  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

‘ทองเท่ียว’ ก็อยากใหฟน
‘โควิด - 19’ ก็อยากให ‘ฟุบ’

ปที่ 71 | ฉบับที่ 24517

 ปที่ 71 ฉบับที่ 24517  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

ผูดำเนินรายการ  : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคริสา  แสงจำนงค
ประจำสัปดาห   ประธานหลักสูตรการจัดการงานบริการ (นานาชาติ) 
  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  :  ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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การกระตุ้นเศรษฐกิจ
(การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19

 “สวนดุสิตโพล” ส�ำรวจกระตุ้น ศก.ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่หลัง
มีโควิดไม่เที่ยวเลย เห็นด้วยมำตรกำรรัฐ หลังมีเที่ยว 2-3 เดือน
ครั้ง รับเงินช่วยเหลือยังใช้จ่ำยเท่ำเดิม พอใจเพิ่มวันหยุดพิเศษ 
ปัจจัยกระตุ้นให้เที่ยวคือครอบครัวเพื่อนอยำกไปเอง 

วันนี้ (4 เม.ย.) สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ส�ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณี “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำร
ท่องเทีย่ว) ในยคุโควดิ-19” กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 1,265 คน ส�ำรวจ
วันที่ 29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 พบว่ำ ก่อนมีโควิด-19 ประชำชน
ท่องเที่ยวประมำณ 2-3 เดือนครั้ง เมื่อมีโควิด-19 ไม่เที่ยวเลย แต่
เมื่อมีมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ประชำชนท่องเที่ยว 2-3 
เดือนครั้ง กรณีท่ีได้รับเงินช่วยเหลือจำกภำครัฐก็ยังคงใช้จ่ำย 
เท่ำเดิม ร้อยละ 43.87 โดยมำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที ่
พงึพอใจมำกทีส่ดุ คอื กำรเพิม่วนัหยดุพเิศษ ร้อยละ 80.47 ปัจจยั
ทีท่�ำให้อยำกไปท่องเทีย่วคอื ครอบครวั/เพ่ือนและตนเองอยำกไป 
ร้อยละ 63.40 รองลงมำคือ มีวันหยุดยำว ร้อยละ 48.93 และ 
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 47.89 ภำพรวมเห็นด้วยกับ
มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว ร้อยละ 75.18

น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต เผยว่ำ ถึงแม้จะมีมำตรกำรออกมำกระตุ้นท�ำให้คนออก

ไปท่องเทีย่วเพ่ิมขึน้ แต่ปรมิำณเมด็เงนิทีใ่ช้จ่ำยกลับไม่ได้เพิม่สงูขึน้ 
เพรำะประชำชนยังมีควำมกังวลเรื่องเศรษฐกิจ ภำครัฐจึงควรเร่ง
ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรมีมำตรกำรที่ดีด้ำน
สำธำรณสขุเพ่ือให้ประชำชนเกดิควำมมัน่ใจ กล้ำทีจ่ะเดนิทำงและ
กล้ำที่จะจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น เพื่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของเม็ด
เงินในระบบที่แท้จริง

ด้ำน ผศ.ดร.อังค์ริสำ แสงจ�ำนงค์ ประธำนหลักสูตรศิลป
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนบริกำร (หลักสูตร
นำนำชำติ) โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร มหำวิทยำลัย
สวนดสุติ ระบวุ่ำ กำรระบำดของโรคไวรสัโควดิ-19 ท่ีกนิระยะเวลำ
มำกว่ำ 1 ปี คงไม่มีใครกล้ำปฏิเสธได้ว่ำโควิด-19 ส่งผลกระทบ
อย่ำงหนกัให้กบัประเทศไทยโดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกจิ และทีม่ำ
ของรำยได้หลักของคนไทยส่วนใหญ่มำจำกกำรท่องเที่ยว โดยเมื่อ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวดิ่งไปถึงจุดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2563 ก็ท�ำให้ประชำชนคนไทยมำกกว่ำร้อยละ 70 ได้รับ
ผลกระทบในทันที และยิง่กินระยะเวลำยำวนำนยิง่ท�ำให้เกดิควำม
รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น กำรกระตุ้นเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ
จึงเป็นแนวทำงที่ดีที่นอกจำกจะช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดให้
คนไทยได้บ้ำงแล้ว ยังจะเป็นกำรเสริมสภำพคล่องเข้ำไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้อีกทำงหนึ่ง ซ่ึงแม้ว่ำจะไม่ได้เข้ำไปแก้ปัญหำได้ทั้ง
ระบบก็ตำมแต่อย่ำงน้อยก็ท�ำให้คนไทยมีรอยยิ้มขึ้นได้บ้ำง

อย่ำงไรก็ตำม คนไทยยังคงเฝ้ำรอกำรเร่งคืนสภำพเศรษฐกิจ
กำรท่องเที่ยวในภำพรวมให้ได้โดยเร็ว โดยภำครัฐจะต้องใช้
มำตรกำรเชิงรกุเร่งผลกัดันประเทศไทยสู่ประเทศปลอดภัยส�ำหรับ
นกัท่องเทีย่ว ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ววถิใีหม่เพือ่เป็นกำรต่อลมหำยใจ
ให้คนไทยทั้งประเทศ

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.อังค์ริสา  แสงจ�านงค์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

วันอำทิตย์ที่ 4 เมษำยน 2564
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  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั
   ที�ประชาชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทราบ 

  ประชาชนกลุ่มที�ไม่เห็นด้วยกับโครงการ/มาตรการ  
  กระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั มองวา่ป�จจัยที�
  จะช่วยกระตุ้นการท่องเที�ยวได้มากที�สุด

     อับดับที� 1 มีเงินเก็บเพียงพอ รอ้ยละ 51.26
     อับดับที� 2 ครอบครวั/เพื�อน/ตนเอง
                      อยากไปเที�ยว รอ้ยละ 41.18
     อับดับที� 3 จํานวนตัวเลขผู้ติดเชื�อโควดิ-19  
                       ลดลง รอ้ยละ 31.09

 
      อับดับที� 1 เราเที�ยวด้วยกัน  รอ้ยละ 17.15
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย  รอ้ยละ 15.34
      อับดับที� 3 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 14.78

  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั   
  ที�ประชาชนไม่พึงพอใจมากที�สุด    

      อับดับที� 1 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 21.98
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย รอ้ยละ 17.08
      อับดับที� 3 ชิมช้อปใช ้ รอ้ยละ 9.72

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดรำยได้หลักที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมำโดยตลอด ดังรำยงำนข้อมูล
รำยได้ที่เกิดจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2562 จะพบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้มำกถึงร้อยละ 16 ของ GDP (Gross  
Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยเป็นรำยได้ที่มำจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ คิดเป็นร้อยละ 61 ของ 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งหมด1 อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ ท�ำให้กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศหยุดชะงักลงเนื่องจำกควำมวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวเอง ตลอดจน 
กำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ  ของรัฐบำล เพื่อควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผลให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ลดลงเป็นจ�ำนวนมำกถึง 1.93 ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ2

จำกข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้นั้น เมื่อสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ผ่อนคลำยลง ภำครัฐจึงคิดวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศทดแทน  
ผ่ำนทำงโครงกำร/มำตรกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้กรอบงบประมำณในกำรสนับสนุนทั้งสิ้น 22,400 ล้ำนบำท ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร/มำตรกำร  
“เรำเที่ยวด้วยกัน” “แพ็คเกจก�ำลังใจ” “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “ชิมช้อปใช้” เป็นต้น จำกเหตุผลดังกล่ำว “สวนดุสิตโพล” มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต จึงได้ด�ำเนินกำรสุ่มส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งประเทศจ�ำนวน 1,265 คน ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ในระหว่ำงวันที่ 
29 มีนำคม-2 เมษำยน 2564 ในหัวข้อ “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำรท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19” เพื่อสะท้อนมุมมองของประชำชนต่อ
กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนด�ำเนินงำนในระยะต่อไป 

 เมื่อวิเครำะห์เจำะลึกในประเด็นข้อคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
ใน 5 โครงกำร/มำตรกำร พบว่ำ ประชำชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรดังกล่ำวใน 3 อันดับแรก คือ  
“แพค็เกจก�ำลงัใจ” ร้อยละ 21.98 “ทวัร์เทีย่วไทย” ร้อยละ 17.08 และ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 9.72 ท้ังนี ้เมือ่พจิำรณำในกรณ ี“แพค็เกจ
ก�ำลังใจ” ซึ่งเป็นโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนไม่ทรำบข้อมูลมำกที่สุดจะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะเป็นโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่ม อสม. อสส. และเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวนประมำณ 
1.2 ล้ำนคน เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน เนื่องจำกเป็นกลุ่มบุคลำกรที่ต้องท�ำงำนหนักมำโดยตลอดในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 โดยให้งบประมำณไปเที่ยวฟรีในวงเงินไม่เกิน 2,000 บำท ท�ำให้ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ไม่เป็นท่ีรับรู้หรือรู้จักแพร่หลำย 

ในประชำชนกลุ่มอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ภำครัฐยังขำดกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธ์ิ กำรลงทะเบียน และระยะเวลำของโครงกำร3 ที่มีผลท�ำให้ประชำชนไม่รับรู้ข้อมูล 
ในบำงโครงกำร/มำตรกำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

 นอกเหนือไปจำกกำรไม่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที่รัฐบำลแล้ว ยังพบว่ำ ในกรณี 
ของโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนรับรู้หรือมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่มีปัญหำในด้ำนกระบวนกำรด�ำเนินงำนหรือไม่สอดคล้องต่อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน จึงส่งผลให้มีประชำชนบำงกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนควำมไม่พึงพอใจต่อโครงกำร/มำตรกำร
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อยใน 3 อันดับแรกคือ “เรำเที่ยวด้วยกัน” ร้อยละ 17.15 “ทัวร์เที่ยวไทย”  
ร้อยละ 15.34 และ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ร้อยละ 14.78 ทั้งนี้กรณีโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนไม่พึงพอใจมำกที่สุดอย่ำงเช่น 
“เรำเที่ยวด้วยกัน” นั้น พบว่ำ โครงกำรดังกล่ำวเกิดปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำรด�ำเนินงำนในหลำยประเด็น เช่น กำรลงทะเบียน 
มีควำมซับซ้อนหลำยขั้นตอน โรงแรมที่เข้ำร่วมโครงกำรมีจ�ำนวนน้อยและไม่ตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ต้องใช้สิทธ์ิ 
โรงแรมก่อนจึงจะสำมำรถใช้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินได้ รวมไปถึงผู้ประกอบกำรที่พักบำงแห่งใช้โอกำสนี้ขึ้นรำคำค่ำที่พัก เป็นต้น  
ท�ำให้โครงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐดังกล่ำวยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร4

 ทั้งนี้ เมื่อสอบถำมในประเด็นค�ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส�ำคัญที่ประชำชนคิดว่ำจะสำมำรถช่วยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว 
ได้มำกที่สุดคืออะไร พบว่ำ ค�ำตอบของประชำชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
มคีวำมสอดคล้องกบัประชำชนในภำพรวมใน 3 ประเด็นคอื มเีงนิเกบ็เพยีงพอ ร้อยละ 51.26 ครอบครวั/เพือ่น/ตนเองอยำกไปเทีย่ว 
ร้อยละ 41.18 และจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 31.09 ดังนั้น หำกรัฐบำลมีแผนที่จะจัดท�ำโครงกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำว และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของประชำชนมำก
ยิ่งข้ึน เช่น กำรให้แพ็คเกจในรูปแบบของเงินสดที่สะดวกใช้ และสนับสนุนให้พนักงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนต่ำง ๆ  สำมำรถ 
ใช้สทิธิใ์นรปูแบบครอบครวัหรอืเพือ่นได้ นอกจำกนี ้ภำครฐัต้องสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัประชำชนทีจ่ะออกไปท่องเทีย่วว่ำสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ  มีมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกเช้ือโควิด-19 ทั้งในเรื่องสุขอนำมัย ควำมสะอำดของกำรขนส่ง และที่พัก  
ตลอดจน ลดจุดเสี่ยงให้น้อยที่สุด เช่น กำรมีระบบเช็คอินอัตโนมัติ กำรเลี่ยงกำรใช้บัตรโดยสำร และกำรควบคุมมำตรฐำน 
ด้ำนควำมสะอำดในจุดเสี่ยงอย่ำงเข้มงวด เป็นต้น5 
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  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั
   ที�ประชาชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทราบ 

  ประชาชนกลุ่มที�ไม่เห็นด้วยกับโครงการ/มาตรการ  
  กระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั มองวา่ป�จจัยที�
  จะช่วยกระตุ้นการท่องเที�ยวได้มากที�สุด

     อับดับที� 1 มีเงินเก็บเพียงพอ รอ้ยละ 51.26
     อับดับที� 2 ครอบครวั/เพื�อน/ตนเอง
                      อยากไปเที�ยว รอ้ยละ 41.18
     อับดับที� 3 จํานวนตัวเลขผู้ติดเชื�อโควดิ-19  
                       ลดลง รอ้ยละ 31.09

 
      อับดับที� 1 เราเที�ยวด้วยกัน  รอ้ยละ 17.15
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย  รอ้ยละ 15.34
      อับดับที� 3 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 14.78

  โครงการ/มาตรการกระตุ้นการท่องเที�ยวของภาครฐั   
  ที�ประชาชนไม่พึงพอใจมากที�สุด    

      อับดับที� 1 แพ็คเกจกําลังใจ  รอ้ยละ 21.98
      อับดับที� 2 ทัวรเ์ที�ยวไทย รอ้ยละ 17.08
      อับดับที� 3 ชิมช้อปใช ้ รอ้ยละ 9.72

ธุรกิจกำรท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดรำยได้หลักที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมำโดยตลอด ดังรำยงำนข้อมูล
รำยได้ที่เกิดจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2562 จะพบว่ำ มีสัดส่วนของรำยได้มำกถึงร้อยละ 16 ของ GDP (Gross  
Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยเป็นรำยได้ที่มำจำกนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ คิดเป็นร้อยละ 61 ของ 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งหมด1 อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 นับตั้งแต่เดือนมกรำคม-พฤศจิกำยน  
พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ ท�ำให้กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศหยุดชะงักลงเนื่องจำกควำมวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวเอง ตลอดจน 
กำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ  ของรัฐบำล เพื่อควบคุมป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค ส่งผลให้รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ลดลงเป็นจ�ำนวนมำกถึง 1.93 ล้ำนล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.75 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ2

จำกข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้นั้น เมื่อสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ผ่อนคลำยลง ภำครัฐจึงคิดวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยกำรกระตุ้นกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศทดแทน  
ผ่ำนทำงโครงกำร/มำตรกำรต่ำง ๆ  ภำยใต้กรอบงบประมำณในกำรสนับสนุนทั้งสิ้น 22,400 ล้ำนบำท ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร/มำตรกำร  
“เรำเที่ยวด้วยกัน” “แพ็คเกจก�ำลังใจ” “ทัวร์เที่ยวไทย” และ “ชิมช้อปใช้” เป็นต้น จำกเหตุผลดังกล่ำว “สวนดุสิตโพล” มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต จึงได้ด�ำเนินกำรสุ่มส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งประเทศจ�ำนวน 1,265 คน ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ในระหว่ำงวันที่ 
29 มีนำคม-2 เมษำยน 2564 ในหัวข้อ “กำรกระตุ้นเศรษฐกิจ (กำรท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19” เพื่อสะท้อนมุมมองของประชำชนต่อ
กำรด�ำเนินงำนของรัฐบำล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนด�ำเนินงำนในระยะต่อไป 

 เมื่อวิเครำะห์เจำะลึกในประเด็นข้อคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
ใน 5 โครงกำร/มำตรกำร พบว่ำ ประชำชนไม่มีข้อมูล/ไม่ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร/มำตรกำรดังกล่ำวใน 3 อันดับแรก คือ  
“แพค็เกจก�ำลงัใจ” ร้อยละ 21.98 “ทวัร์เทีย่วไทย” ร้อยละ 17.08 และ “ชิมช้อปใช้” ร้อยละ 9.72 ท้ังน้ี เมือ่พจิำรณำในกรณ ี“แพค็เกจ
ก�ำลังใจ” ซึ่งเป็นโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนไม่ทรำบข้อมูลมำกที่สุดจะเห็นได้ว่ำ มีลักษณะเป็นโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวโดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะกลุ่ม อสม. อสส. และเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวนประมำณ 
1.2 ล้ำนคน เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจในกำรท�ำงำน เนื่องจำกเป็นกลุ่มบุคลำกรที่ต้องท�ำงำนหนักมำโดยตลอดในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 โดยให้งบประมำณไปเที่ยวฟรีในวงเงินไม่เกิน 2,000 บำท ท�ำให้ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ไม่เป็นท่ีรับรู้หรือรู้จักแพร่หลำย 

ในประชำชนกลุ่มอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ภำครัฐยังขำดกำรประชำสัมพันธ์รำยละเอียดโครงกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธ์ิ กำรลงทะเบียน และระยะเวลำของโครงกำร3 ที่มีผลท�ำให้ประชำชนไม่รับรู้ข้อมูล 
ในบำงโครงกำร/มำตรกำรที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

 นอกเหนือไปจำกกำรไม่รับรู้ข้อมูลเก่ียวกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวที่รัฐบำลแล้ว ยังพบว่ำ ในกรณ ี
ของโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนรับรู้หรือมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่มีปัญหำในด้ำนกระบวนกำรด�ำเนินงำนหรือไม่สอดคล้องต่อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน จึงส่งผลให้มีประชำชนบำงกลุ่มแสดงควำมคิดเห็นในด้ำนควำมไม่พึงพอใจต่อโครงกำร/มำตรกำร
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปน้อยใน 3 อันดับแรกคือ “เรำเที่ยวด้วยกัน” ร้อยละ 17.15 “ทัวร์เที่ยวไทย”  
ร้อยละ 15.34 และ “แพ็คเกจก�ำลังใจ” ร้อยละ 14.78 ทั้งนี้กรณีโครงกำร/มำตรกำรที่ประชำชนไม่พึงพอใจมำกที่สุดอย่ำงเช่น 
“เรำเที่ยวด้วยกัน” นั้น พบว่ำ โครงกำรดังกล่ำวเกิดปัญหำเกี่ยวกับกระบวนกำรด�ำเนินงำนในหลำยประเด็น เช่น กำรลงทะเบียน 
มีควำมซับซ้อนหลำยขั้นตอน โรงแรมที่เข้ำร่วมโครงกำรมีจ�ำนวนน้อยและไม่ตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ต้องใช้สิทธ์ิ 
โรงแรมก่อนจึงจะสำมำรถใช้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินได้ รวมไปถึงผู้ประกอบกำรที่พักบำงแห่งใช้โอกำสนี้ขึ้นรำคำค่ำที่พัก เป็นต้น  
ท�ำให้โครงกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐดังกล่ำวยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำที่ควร4

 ทั้งนี้ เมื่อสอบถำมในประเด็นค�ำถำมเก่ียวกับปัจจัยส�ำคัญที่ประชำชนคิดว่ำจะสำมำรถช่วยกระตุ้นกำรท่องเที่ยว 
ได้มำกที่สุดคืออะไร พบว่ำ ค�ำตอบของประชำชนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงกำร/มำตรกำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยวของภำครัฐ 
มคีวำมสอดคล้องกับประชำชนในภำพรวมใน 3 ประเด็นคอื มเีงนิเก็บเพยีงพอ ร้อยละ 51.26 ครอบครวั/เพือ่น/ตนเองอยำกไปเทีย่ว 
ร้อยละ 41.18 และจ�ำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ร้อยละ 31.09 ดังน้ัน หำกรัฐบำลมีแผนที่จะจัดท�ำโครงกำรกระตุ้น 
กำรท่องเที่ยวในระยะต่อไป ควรค�ำนึงถึงปัจจัยดังกล่ำว และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของประชำชนมำก
ยิ่งข้ึน เช่น กำรให้แพ็คเกจในรูปแบบของเงินสดที่สะดวกใช้ และสนับสนุนให้พนักงำนภำครัฐและองค์กรเอกชนต่ำง ๆ  สำมำรถ 
ใช้สทิธิใ์นรปูแบบครอบครวัหรือเพือ่นได้ นอกจำกนี ้ภำครัฐต้องสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัประชำชนทีจ่ะออกไปท่องเทีย่วว่ำสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ  มีมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกเชื้อโควิด-19 ท้ังในเรื่องสุขอนำมัย ควำมสะอำดของกำรขนส่ง และที่พัก  
ตลอดจน ลดจุดเสี่ยงให้น้อยที่สุด เช่น กำรมีระบบเช็คอินอัตโนมัติ กำรเล่ียงกำรใช้บัตรโดยสำร และกำรควบคุมมำตรฐำน 
ด้ำนควำมสะอำดในจุดเสี่ยงอย่ำงเข้มงวด เป็นต้น5 
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10 การกระตุ้นเศรษฐกิจ (การท่องเที่ยว) ในยุคโควิด-19



การเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน จ�าเป็นต้องอาศัย  
การขับเคลื่อนท่ีต่อเนื่อง จากการก�าหนดและด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มี
ประสิทธิภาพหลาย ๆ นโยบาย ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้น การบริโภค  
การลงทนุ การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของทัง้ภาคเกษตรกรรม และภาคอตุสาหกรรม 
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน (Knowledge Technology and  
Innovation Base Economy) อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศไทยยังคงพึ่งพารายได้
จากภาคการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในระดับสูง เมื่อเทียบกับรายได้จาก
นักท่องเท่ียวภายในประเทศ เนื่องจากความแตกต่างของก�าลังซื้อ และค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว

 จากผลการส�ารวจของสวนดุสิตโพล มีประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ หลายประเด็น 
ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้สูง จะมีแนวคิดว่า การท่องเที่ยวเป็นการใช้เงิน เพื่อซื้อส่วนเกินในชีวิต 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ในช่วงเวลาก่อนที่
จะเกิดโรคระบาดโควิด -19 แต่ว่าในช่วงที่มีโรคระบาด เชื่อว่า แนวคิดของคนโดย 
ส่วนใหญ่ ทุกระดับรายได้ จะเปลี่ยนแนวคิดว่าการท่องเที่ยว ไม่ใช่ทั้งสิ่งจ�าเป็น และ 
ส่วนเกินในชีวิต เนื่องจากจะต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีรายได้ให้เพียงพอ  
กับค่าครองชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ และเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด  
อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ประกอบด้วยหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง  
ค่าอาหาร และค่าที่พัก

ส�าหรบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ ภาคการท่องเทีย่ว ทีร่ฐับาลด�าเนนิการ มหีลาย
มาตรการท่ีแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ
เพิ่มวันหยุด มาตรการชิม ช้อป ใช้ มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ตามผลการส�ารวจพบว่า 
มาตรการท่ีกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยมากที่สุด ถึง 80.17% คือ มาตรการเพิ่มวันหยุด  
ซึง่ถอืว่าเป็นมาตรการทีต่อบสนองนสิยัของคนไทย ทีช่อบท่องเทีย่ว ถ้ามวีนัหยดุยาว และ
สถานการณ์ปกติ ไม่มีโรคระบาด 

 ถ้าเปรียบเทียบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว ของประเทศไทย
กบัประเทศอืน่ ๆ  ทัว่โลก จะมคีวามแตกต่างกนั เช่น ต่างประเทศจะใช้มาตรการระงบัการ
ท่องเทีย่วก่อน ตามมาด้วยมาตรการดแูล ปกป้อง คนในประเทศ และใช้มาตรการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นล�าดับ ในขณะที่ประเทศไทยจะใช้ และ
ด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน 

 มาตรการล่าสุดที่ประเทศไทยด�าเนินการคือ การเลือกเปิดประเทศ ในบางเมือง
หรือจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ ได้แก่ มาตรการ Phuket Sand Box ที่มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านการลด การแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด -19 และ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ สิ่งที่สามารถสะท้อนได้จากมาตรการนี้ อย่างเห็นได้ชัด คือ  
ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว โดยเรียงล�าดับจากมากที่สุด ไปถึงน้อยที่สุด 
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ตามผลการส�ารวจ ประกอบด้วย ตัวเอง เพื่อน หรือครอบครัว การเพิ่มวันหยุดยาว และ
ความเชื่อมั่นในการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 

ในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Views) ยังสามารถสะท้อนให้เห็น 
ได้อีกว่า การด�าเนินมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ ต้องมีการปรับปล่ียนลักษณะการ 
ด�าเนินการจากเชิงตั้งรับเป็นเชิงรุก (Active Policy Implementation) อย่างชัดเจน  
รวมท้ังจะต้องให้ความส�าคัญกับยุทธศาสตร์ในการด�าเนินมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย การตรียมความพร้อม การป้องกัน และการกระตุ้น 
โดยเครื่องมือของยุทธศาสตร์เหล่าน้ี ไม่ใช่เพียงแค่การเร่งฉีดวัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ  ให้กับ
ประชาชน อย่างทั่วถึง เป็นหลักเพียงอย่างเดียว 

 นอกจากนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า จากผลการส�ารวจ กลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่า 
เห็นด้วยกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว โดยรวม ในระดับที่สูงมาก คือ 
75.18% ท�าให้อธิบายเพิ่มเติม ได้อีกว่า 

คนไทยค�านึงถึงเร่ืองของเศรษฐกิจ รายได้ การยังชีพ หรือเรื่องของปากท้อง  
มาก่อนเรื่องวัคซีนหรือโรคระบาด โควิด -19 อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรม
บริการของภาคท่องเที่ยว ยังคงมีความส�าคัญ และมีบทบาท รวมทั้งมีผลกระทบกับ
เศรษฐกิจไทย เป็นอย่างมาก เพราะมีความเชื่อมโยง และเกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ 
อื่น ๆ และเกี่ยวข้องกับประชาชนจ�านวนมาก

 ประเด็นสุดท้าย ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การปรับตัวของผู้ประกอบการ 
ในภาคอุตสาหกรรมบริการ รวมถึงสถาบันการศึกษา ทุกระดับ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
อุตสาหกรรมบริการ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ�าเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์  
การบริหารและจัดการธุรกิจ และปรับหลักสูตร ปรับวิธีการเรียน การสอน เป็นแบบ 
ONLINE มากขึ้น แต่ยังค�านึงถึงคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจาก
บัณฑิตท่ีส�าเร็จการศึกษาด้านอุตสาหกรรมบริการ จะต้องมีทักษะและความช�านาญ 
เฉพาะทาง (Talented Skills and Specializations) ที่แตกต่างจากบัณฑิตที่ส�าเร็จ 
การศึกษาด้านอื่น ๆ  รวมไปถึงด้านบุคลิกภาพ (Personality and Characteristics) และ
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการท�างาน 
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จากการที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้น สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการ มีการชะลอตัว เนื่องจากหัวใจความเชื่อมโยงของ 
การท่องเท่ียวคือการเดินทาง เพราะการเดินทางก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่าง 
นักท่องเท่ียวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้จากการที่ประชาชน 
ให้ความเหน็ว่าควรมกีารกระตุน้เศรษฐกจิการท่องเทีย่วแสดงถงึยงัมอีปุสงค์การท่องเทีย่ว
ค่อนข้างมาก แต่ด้วยความเช่ือม่ันในความปลอดภัยคือตัวแปรที่ส�าคัญที่ก่อให้เกิดการ 
ท่องเท่ียว ดังนั้นแม้ประชาชนจะเห็นด้วยกับมาตรการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจและ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ แต่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นความพึงใจในระยะส้ัน เพราะเมื่อม ี
การเดินทางต้องเผชิญกับปัญหา เช่น เกิดการปิดบางสถานที่ หรือ จ�ากัดปริมาณผู้เข้าชม 
ดังน้ันจึงก่อให้เกิดการใช้จ่ายเพียงระยะส้ัน ด้วยเหตุนี้การสร้างความเช่ือมั่นจึงเป็นหัวใจ
ส�าคัญ และจากรายงานผลการส�ารวจจึงแสดงให้เห็นว่า ภาครัฐอาจจะต้องมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น โดยก�าหนดขอบเขตการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่หรือเขต 
ทีป่ลอดภยัโดยแต่ละพืน้ทีป่ระกาศรองรบัถงึความปลอดภัย และให้ชมุชนมกีารลงทะเบยีน
โครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่บางพื้นที่อาจมีปัญหาก็อาจจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปช่วยเหลือในการลงทะเบียนการรับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ จากภาครัฐ  
ก็จะเป็นช่องทางในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในระยะส้ัน ส่วนในระยาวเป็นไปตามผลการ
ส�ารวจจากประชาชน นัน่คอื ภาครฐัควรใช้นโยบายสร้างความปลอดภยัแก่คนในประเทศ
ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยจากภาครัฐไปสู่นักท่องเที่ยว
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สงกรานต์เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึน้ปีใหม่ของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยึดถอืปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั1 โดยกจิกรรมทีผู่ค้นทกุเพศทกุวัยนิยมยึดถอืปฏบิตักินัในช่วงเวลาสงกรานต์คอื การท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ รดน�า้ 
ขอพรผู้ใหญ่ ท�าบุญอัฐิ ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา เล่นสาดน�้า และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น2 อย่างไรก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น การจัดกิจกรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามรูปแบบด้ังเดิมได้ถูกปรับเปล่ียนไปให้เหมาะสมตามสถานการณ์มากย่ิงขึ้น ดังท่ี รัฐบาลได้รณรงค์ให้มี 
การปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใหม่ภายใต้แนวคดิทีว่่า “สงกรานต์วถิใีหม่ สบืสานวฒันธรรมไทย”3 โดยก�าหนด
เป็นแนวทางและมาตรการที่ส�าคัญคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ยึดถือตามมาตรการ D-M-H-T (D : Distancing : เว้นระยะห่าง M : 
Mask Wearing : สวมหน้ากาก H : Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing : ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน) การเดินทางข้าม
จงัหวัดเพ่ือกลับภมิูล�าเนาหรอืท่องเทีย่วสามารถท�าได้ แต่ให้ปฏิบติัตามมาตรการอย่างเคร่งครดั หากมีประวตัสิมัผสัผูต้ดิเชือ้หรอืมาจาก
พื้นที่เสี่ยงควรด�าเนินการตามมาตรการในการกักตัว 14 วัน ในส่วนของการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมาก ให้งดเว้นไป
ก่อน เช่น การเล่นสาดน�้า การจัดคอนเสิร์ต การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการจัดงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมที่นอกเหนือไป
จากนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด4 

จากสถานการณ์สงกรานต์วิถีใหม่ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
หวัข้อ “สงกรานต์ในยคุโควดิ-19” โดยท�าการส�ารวจความคดิเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวนทัง้สิน้ 1,324 คน ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวางแผนส่งเสริมและป้องกันในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผลจากการ
ส�ารวจพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กิจกรรมอันดับ 1 ที่ประชาชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะมีการระบาดของ
โควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รัฐบาลได้ด�าเนิน
การรณรงค์ให้ใช้มาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ จงึเป็นทีน่า่สนใจทีจ่ะด�าเนนิการเจาะลกึลงไปในข้อมลูดงักล่าวว่ามทีีม่าทีไ่ป
อย่างไร เพือ่ประเมนิสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนั การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีอ่าจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ก�าลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลของประชาชนกลุ่มที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติกิจกรรมรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานหรือลูกจ้าง ร้อยละ 74.87 เป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 73.73 และมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 ดังนั้น กลุ่มคนดังกล่าวนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่มี

ความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง เพราะเป็นผู้ใช้แรงงานท่ีการเว้นระยะห่างในขณะปฏิบัติงาน 
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากหรืออาจท�าไม่ได้เลย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด5 และส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกัน
หลาย ๆ คนต่อห้อง ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ และมักจะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้ กลุ่มคน 
ดังกล่าวนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่หากติดเชื้อแล้ว มีโอกาสสูงที่จะไม่แสดงอาการ ดังข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า โควิด-19 แพร่ระบาดโดยกลุ่มคนช่วงอายุ 20-40 ปีมากท่ีสุด โดยที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว 
ว่าตนเองติดเชื้อแล้ว6 ดังนั้น หากคนกลุ่มนี้ยังคงตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มี 
ความอ่อนแอและเส่ียงท่ีจะติดเชื้อง่าย ก็ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด หรือหากหลีกเลี่ยงได้อาจงดเว้น 
การท�ากิจกรรมดังกล่าว และเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่มีการรักษาระยะห่างแทน

ในสว่นของการตอบค�าถามประเด็นทีว่่า กิจกรรมทีป่ระชาชนกลุม่นี้นยิมท�าในเทศกาลสงกรานต์ก่อนมโีควดิ-19 คืออะไร 
พบว่า ค�าตอบทีไ่ด้ยิง่ท�าให้ตอกย�า้ถงึแนวโน้มของความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพ่ิมข้ึนได้ เนื่องจากกิจกรรมท่ีกลุ่มคนดังกล่าวนิยมท�า 2 อันดับแรกในเทศกาลสงกรานต์ในปีท่ีผ่านมาคือ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่  
ร้อยละ 78.27 และกลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 77.43 โดยเฉพาะในกรณีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่นั้น พบว่ามีความสนใจเข้าร่วมเพิ่ม
สงูข้ึนจากปีทีผ่่านมาถึงร้อยละ 21.73 จงึมโีอกาสสงูทีจ่ะเดนิทางกลบัภมิูล�าเนาและเข้าร่วมกจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่ในครอบครวั
อย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T ไปยังประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้สามารถปฏบิตัตินได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปสู่ผูส้งูอายุ
ในครอบครัวและประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ต่อไป
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ดุสิตโพลเผยปีนี้สงกรานต์กร่อย
ประชาชนกว่า 43% ไม่เข้าร่วมงาน
คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

11 เมษายน 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สงกรานต์ในยุค 
โควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,324 คน ส�ารวจวันที่ 3-9 
เมษายน 2564 พบว่า ในปีนี้ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะ 
ไม่เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 43.88 กิจกรรมที่นิยม
ท�าก่อนมีโควิด-19 คือ กลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 76.52 สิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติแม้จะมีโควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว 
ร้อยละ 64.82 ค่าใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ปีน้ีคาดว่าจะใช้จ่ายเฉล่ีย
ประมาณ 4,183 บาท และในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดประชาชน
กย็งัให้ความส�าคญักบัเทศกาลสงกรานต์เหมือนเดมิ ร้อยละ 57.63

ด้าน นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการส�ารวจ พบว่า ถึงแม้
จะมีโควดิ-19 แต่วนัสงกรานต์ยงัเป็นเทศกาลทีป่ระชาชนให้ความ
ส�าคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ 
เนือ่งจากเป็นวฒันธรรมประเพณไีทยทีย่ดึถอืปฏบิติักนัมายาวนาน 
โดยในปีนีถ้งึแม้มวีนัหยดุหลายวนั แต่ประชาชนก็คาดการณ์ว่าจะ
ใช้จ่ายไม่มากนกั เพราะยงัอยูใ่นช่วงเศรษฐกจิตกต�า่ และยงัมคีวาม
ไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนัน้ภาครัฐจงึควรเร่งบรหิาร
งานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อให้ประชาชน
มั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ขณะที่ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์

ในปี 2564 คนไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 
อยู่ เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาล
สงกรานต์ในปีนี้ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิล�าเนา เนื่องจาก 
ปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศ Lock Down ซึ่งอาจ 
ช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง

ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคง 
มีการท�าบุญที่วัด สรงน�้าพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 
อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ  
การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทยมีการรดน�้าขอพร
ผู้ใหญ่ ท�าบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสนิค้าได้มกีารจดักจิกรรม
ทีจ่ะฉายภาพประเพณขีองแต่ละท้องถิน่ให้คนเข้าชม และท่ีส�าคญั
ประชาชนนิยมใช้ส่ือออนไลน์มากขึ้น ในการรดน�้าอวยพรท้ังทาง
ไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้ จึงเช่ือได้ว่าจะน�าพาความสุขและ 
กลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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16 สงกรานต์ในยุคโควิด-19



ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประจำสัปดาห   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร 
  และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด กองประชาสัมพันธ
อำนวยการสถานที่  : นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย ผูอำนวยการกองอาคารและสถานที่ 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานที่   : อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สงกรานตในยุคโควิด-19
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by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม

ดุสิตโพลเผยปีนี้สงกรานต์กร่อย
ประชาชนกว่า 43% ไม่เข้าร่วมงาน
คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

11 เมษายน 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สงกรานต์ในยุค 
โควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,324 คน ส�ารวจวันที่ 3-9 
เมษายน 2564 พบว่า ในปีนี้ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะ 
ไม่เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 43.88 กิจกรรมที่นิยม
ท�าก่อนมีโควิด-19 คือ กลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 76.52 สิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติแม้จะมีโควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว 
ร้อยละ 64.82 ค่าใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ปีน้ีคาดว่าจะใช้จ่ายเฉลีย่
ประมาณ 4,183 บาท และในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดประชาชน
กย็งัให้ความส�าคัญกับเทศกาลสงกรานต์เหมือนเดมิ ร้อยละ 57.63

ด้าน นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการส�ารวจ พบว่า ถึงแม้
จะมโีควดิ-19 แต่วนัสงกรานต์ยงัเป็นเทศกาลทีป่ระชาชนให้ความ
ส�าคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ 
เนือ่งจากเป็นวฒันธรรมประเพณีไทยทีย่ดึถอืปฏบิติักนัมายาวนาน 
โดยในปีนีถึ้งแม้มวีนัหยดุหลายวนั แต่ประชาชนกค็าดการณ์ว่าจะ
ใช้จ่ายไม่มากนกั เพราะยงัอยูใ่นช่วงเศรษฐกจิตกต�า่ และยงัมคีวาม
ไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนัน้ภาครัฐจงึควรเร่งบรหิาร
งานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้ประชาชน
มั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ขณะที่ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์

ในปี 2564 คนไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 
อยู่ เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาล
สงกรานต์ในปีนี้ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิล�าเนา เนื่องจาก 
ปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศ Lock Down ซึ่งอาจ 
ช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง

ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคง 
มีการท�าบุญที่วัด สรงน�้าพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 
อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ  
การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทยมีการรดน�้าขอพร
ผู้ใหญ่ ท�าบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสนิค้าได้มกีารจดักจิกรรม
ทีจ่ะฉายภาพประเพณขีองแต่ละท้องถิน่ให้คนเข้าชม และทีส่�าคญั
ประชาชนนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ในการรดน�้าอวยพรทั้งทาง
ไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้ จึงเช่ือได้ว่าจะน�าพาความสุขและ 
กลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประจำสัปดาห   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร 
  และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด กองประชาสัมพันธ
อำนวยการสถานที่  : นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย ผูอำนวยการกองอาคารและสถานที่ 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานที่   : อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ดุสิตโพลเผยปีนี้สงกรานต์กร่อย
ประชาชนกว่า 43% ไม่เข้าร่วมงาน
คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

11 เมษายน 2564 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “สงกรานต์ในยุค 
โควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,324 คน ส�ารวจวันที่ 3-9 
เมษายน 2564 พบว่า ในปีนี้ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะ 
ไม่เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 43.88 กิจกรรมที่นิยม
ท�าก่อนมีโควิด-19 คือ กลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 76.52 สิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติแม้จะมีโควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว 
ร้อยละ 64.82 ค่าใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ปีน้ีคาดว่าจะใช้จ่ายเฉลีย่
ประมาณ 4,183 บาท และในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดประชาชน
ก็ยงัให้ความส�าคญักับเทศกาลสงกรานต์เหมือนเดิม ร้อยละ 57.63

ด้าน นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการส�ารวจ พบว่า ถึงแม้
จะมโีควดิ-19 แต่วนัสงกรานต์ยงัเป็นเทศกาลทีป่ระชาชนให้ความ
ส�าคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ 
เนือ่งจากเป็นวฒันธรรมประเพณีไทยทีย่ดึถือปฏบัิติกันมายาวนาน 
โดยในปีนีถ้งึแม้มวีนัหยดุหลายวนั แต่ประชาชนกค็าดการณ์ว่าจะ
ใช้จ่ายไม่มากนกั เพราะยงัอยูใ่นช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ และยงัมีความ
ไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนัน้ภาครัฐจงึควรเร่งบรหิาร
งานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือให้ประชาชน
มั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ขณะที่ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์

ในปี 2564 คนไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 
อยู่ เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาล
สงกรานต์ในปีนี้ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิล�าเนา เนื่องจาก 
ปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศ Lock Down ซึ่งอาจ 
ช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง

ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคง 
มีการท�าบุญที่วัด สรงน�้าพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 
อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ  
การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทยมีการรดน�้าขอพร
ผู้ใหญ่ ท�าบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ 
และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสนิค้าได้มีการจดักิจกรรม
ทีจ่ะฉายภาพประเพณขีองแต่ละท้องถิน่ให้คนเข้าชม และท่ีส�าคญั
ประชาชนนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ในการรดน�้าอวยพรทั้งทาง
ไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้ จึงเช่ือได้ว่าจะน�าพาความสุขและ 
กลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สงกรานต์เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึน้ปีใหม่ของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยึดถอืปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่
อดีตจนถงึปัจจุบัน1 โดยกจิกรรมทีผู่ค้นทกุเพศทกุวัยนยิมยึดถอืปฏิบตักินัในช่วงเวลาสงกรานต์คอื การท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ รดน�า้ 
ขอพรผู้ใหญ่ ท�าบุญอัฐิ ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา เล่นสาดน�้า และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น2 อย่างไรก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น การจัดกิจกรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามรูปแบบดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ดังท่ี รัฐบาลได้รณรงค์ให้มี 
การปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใหม่ภายใต้แนวคดิทีว่่า “สงกรานต์วถิใีหม่ สบืสานวฒันธรรมไทย”3 โดยก�าหนด
เป็นแนวทางและมาตรการที่ส�าคัญคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ยึดถือตามมาตรการ D-M-H-T (D : Distancing : เว้นระยะห่าง M : 
Mask Wearing : สวมหน้ากาก H : Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing : ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน) การเดินทางข้าม
จงัหวดัเพ่ือกลบัภมิูล�าเนาหรอืท่องเท่ียวสามารถท�าได้ แต่ให้ปฏิบตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั หากมปีระวตัสิมัผสัผูต้ดิเชือ้หรอืมาจาก
พื้นที่เสี่ยงควรด�าเนินการตามมาตรการในการกักตัว 14 วัน ในส่วนของการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมาก ให้งดเว้นไป
ก่อน เช่น การเล่นสาดน�้า การจัดคอนเสิร์ต การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการจัดงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมที่นอกเหนือไป
จากนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด4 

จากสถานการณ์สงกรานต์วิถีใหม่ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
หวัข้อ “สงกรานต์ในยคุโควดิ-19” โดยท�าการส�ารวจความคดิเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวนทัง้สิน้ 1,324 คน ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวางแผนส่งเสริมและป้องกันในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผลจากการ
ส�ารวจพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กิจกรรมอันดับ 1 ที่ประชาชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะมีการระบาดของ
โควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รัฐบาลได้ด�าเนิน
การรณรงค์ให้ใช้มาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ จงึเป็นทีน่า่สนใจทีจ่ะด�าเนนิการเจาะลกึลงไปในข้อมลูดงักล่าวว่ามทีีม่าทีไ่ป
อย่างไร เพือ่ประเมนิสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนั การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีอ่าจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ก�าลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลของประชาชนกลุ่มที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติกิจกรรมรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานหรือลูกจ้าง ร้อยละ 74.87 เป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 73.73 และมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 ดังนั้น กลุ่มคนดังกล่าวนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่มี

ความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง เพราะเป็นผู้ใช้แรงงานที่การเว้นระยะห่างในขณะปฏิบัติงาน 
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากหรืออาจท�าไม่ได้เลย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด5 และส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกัน
หลาย ๆ คนต่อห้อง ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ และมักจะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้ กลุ่มคน 
ดังกล่าวนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่หากติดเชื้อแล้ว มีโอกาสสูงที่จะไม่แสดงอาการ ดังข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า โควิด-19 แพร่ระบาดโดยกลุ่มคนช่วงอายุ 20-40 ปีมากท่ีสุด โดยที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว 
ว่าตนเองติดเชื้อแล้ว6 ดังนั้น หากคนกลุ่มนี้ยังคงต้ังใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ซ่ึงเป็นผู้สูงอายุที่มี 
ความอ่อนแอและเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่าย ก็ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด หรือหากหลีกเลี่ยงได้อาจงดเว้น 
การท�ากิจกรรมดังกล่าว และเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่มีการรักษาระยะห่างแทน

ในสว่นของการตอบค�าถามประเด็นทีว่่า กิจกรรมทีป่ระชาชนกลุม่นี้นยิมท�าในเทศกาลสงกรานต์ก่อนมโีควิด-19 คอือะไร 
พบว่า ค�าตอบทีไ่ด้ยิง่ท�าให้ตอกย�า้ถงึแนวโน้มของความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากกิจกรรมท่ีกลุ่มคนดังกล่าวนิยมท�า 2 อันดับแรกในเทศกาลสงกรานต์ในปีท่ีผ่านมาคือ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่  
ร้อยละ 78.27 และกลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 77.43 โดยเฉพาะในกรณีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่นั้น พบว่ามีความสนใจเข้าร่วมเพิ่ม
สงูขึน้จากปีทีผ่่านมาถงึร้อยละ 21.73 จึงมโีอกาสสงูทีจ่ะเดนิทางกลบัภมิูล�าเนาและเข้าร่วมกิจกรรมรดน�า้ด�าหัวผูใ้หญ่ในครอบครัว
อย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T ไปยังประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้สามารถปฏบิติัตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปสู่ผูส้งูอายุ
ในครอบครัวและประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ต่อไป
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สงกรานต์เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึน้ปีใหม่ของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยึดถอืปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่
อดตีจนถงึปัจจุบนั1 โดยกจิกรรมทีผู่ค้นทกุเพศทกุวัยนยิมยึดถอืปฏบิตักินัในช่วงเวลาสงกรานต์คอื การท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ รดน�า้ 
ขอพรผู้ใหญ่ ท�าบุญอัฐิ ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา เล่นสาดน�้า และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น2 อย่างไรก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น การจัดกิจกรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามรูปแบบดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ดังท่ี รัฐบาลได้รณรงค์ให้มี 
การปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใหม่ภายใต้แนวคดิทีว่่า “สงกรานต์วถิใีหม่ สบืสานวฒันธรรมไทย”3 โดยก�าหนด
เป็นแนวทางและมาตรการที่ส�าคัญคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ยึดถือตามมาตรการ D-M-H-T (D : Distancing : เว้นระยะห่าง M : 
Mask Wearing : สวมหน้ากาก H : Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing : ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน) การเดินทางข้าม
จงัหวดัเพ่ือกลบัภมูลิ�าเนาหรอืท่องเทีย่วสามารถท�าได้ แต่ให้ปฏิบตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั หากมปีระวตัสิมัผสัผูต้ดิเชือ้หรอืมาจาก
พื้นที่เสี่ยงควรด�าเนินการตามมาตรการในการกักตัว 14 วัน ในส่วนของการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมาก ให้งดเว้นไป
ก่อน เช่น การเล่นสาดน�้า การจัดคอนเสิร์ต การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการจัดงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมที่นอกเหนือไป
จากนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด4 

จากสถานการณ์สงกรานต์วิถีใหม่ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
หัวข้อ “สงกรานต์ในยคุโควดิ-19” โดยท�าการส�ารวจความคดิเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวนทัง้สิน้ 1,324 คน ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวางแผนส่งเสริมและป้องกันในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผลจากการ
ส�ารวจพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กิจกรรมอันดับ 1 ที่ประชาชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะมีการระบาดของ
โควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รัฐบาลได้ด�าเนิน
การรณรงค์ให้ใช้มาตรการ D-M-H-T อย่างเครง่ครัด ดงันัน้ จงึเป็นทีน่า่สนใจทีจ่ะด�าเนนิการเจาะลกึลงไปในข้อมลูดงักล่าวว่ามทีีม่าทีไ่ป
อย่างไร เพือ่ประเมนิสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนั การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีอ่าจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ก�าลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลของประชาชนกลุ่มที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติกิจกรรมรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานหรือลูกจ้าง ร้อยละ 74.87 เป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 73.73 และมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 ดังนั้น กลุ่มคนดังกล่าวนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่มี

ความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง เพราะเป็นผู้ใช้แรงงานที่การเว้นระยะห่างในขณะปฏิบัติงาน 
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากหรืออาจท�าไม่ได้เลย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด5 และส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกัน
หลาย ๆ คนต่อห้อง ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ และมักจะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้ กลุ่มคน 
ดังกล่าวนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่หากติดเชื้อแล้ว มีโอกาสสูงที่จะไม่แสดงอาการ ดังข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า โควิด-19 แพร่ระบาดโดยกลุ่มคนช่วงอายุ 20-40 ปีมากท่ีสุด โดยที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว 
ว่าตนเองติดเชื้อแล้ว6 ดังนั้น หากคนกลุ่มนี้ยังคงตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มี 
ความอ่อนแอและเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่าย ก็ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด หรือหากหลีกเลี่ยงได้อาจงดเว้น 
การท�ากิจกรรมดังกล่าว และเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่มีการรักษาระยะห่างแทน

ในสว่นของการตอบค�าถามประเด็นทีว่่า กิจกรรมทีป่ระชาชนกลุม่นี้นยิมท�าในเทศกาลสงกรานต์ก่อนมโีควดิ-19 คอือะไร 
พบว่า ค�าตอบทีไ่ด้ยิง่ท�าให้ตอกย�า้ถงึแนวโน้มของความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากกิจกรรมท่ีกลุ่มคนดังกล่าวนิยมท�า 2 อันดับแรกในเทศกาลสงกรานต์ในปีท่ีผ่านมาคือ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่  
ร้อยละ 78.27 และกลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 77.43 โดยเฉพาะในกรณีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่นั้น พบว่ามีความสนใจเข้าร่วมเพิ่ม
สงูขึน้จากปีทีผ่่านมาถงึร้อยละ 21.73 จงึมโีอกาสสงูทีจ่ะเดนิทางกลบัภมิูล�าเนาและเข้าร่วมกจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่ในครอบครวั
อย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T ไปยังประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้มากยิง่ข้ึน เพือ่ให้สามารถปฏบิตัตินได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปสู่ผูส้งูอายุ
ในครอบครัวและประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ต่อไป
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สงกรานต์เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึน้ปีใหม่ของไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยึดถอืปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่
อดตีจนถงึปัจจุบัน1 โดยกิจกรรมทีผู้่คนทกุเพศทกุวัยนิยมยึดถอืปฏิบติักนัในช่วงเวลาสงกรานต์คอื การท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ รดน�า้ 
ขอพรผู้ใหญ่ ท�าบุญอัฐิ ก่อพระเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา เล่นสาดน�้า และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น2 อย่างไรก็ตาม ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น การจัดกิจกรรม
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามรูปแบบดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ดังท่ี รัฐบาลได้รณรงค์ให้มี 
การปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ใหม่ภายใต้แนวคดิทีว่่า “สงกรานต์วถิใีหม่ สบืสานวฒันธรรมไทย”3 โดยก�าหนด
เป็นแนวทางและมาตรการที่ส�าคัญคือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ยึดถือตามมาตรการ D-M-H-T (D : Distancing : เว้นระยะห่าง M : 
Mask Wearing : สวมหน้ากาก H : Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ และ T : Testing : ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน) การเดินทางข้าม
จงัหวดัเพ่ือกลับภมูลิ�าเนาหรอืท่องเทีย่วสามารถท�าได้ แต่ให้ปฏิบตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั หากมปีระวตัสิมัผัสผูต้ดิเชือ้หรอืมาจาก
พื้นที่เสี่ยงควรด�าเนินการตามมาตรการในการกักตัว 14 วัน ในส่วนของการจัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจ�านวนมาก ให้งดเว้นไป
ก่อน เช่น การเล่นสาดน�้า การจัดคอนเสิร์ต การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการจัดงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมที่นอกเหนือไป
จากนี้ให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด4 

จากสถานการณ์สงกรานต์วิถีใหม่ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
หวัข้อ “สงกรานต์ในยคุโควดิ-19” โดยท�าการส�ารวจความคดิเหน็จากประชาชนทัว่ประเทศจ�านวนทัง้สิน้ 1,324 คน ผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และ
การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวางแผนส่งเสริมและป้องกันในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผลจากการ
ส�ารวจพบข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กิจกรรมอันดับ 1 ที่ประชาชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะมีการระบาดของ
โควิด-19 คือ การรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ร้อยละ 64.82 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รัฐบาลได้ด�าเนิน
การรณรงค์ให้ใช้มาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ จงึเป็นทีน่า่สนใจทีจ่ะด�าเนนิการเจาะลกึลงไปในข้อมลูดงักล่าวว่ามทีีม่าทีไ่ป
อย่างไร เพือ่ประเมนิสถานการณ์และเสนอแนะแนวทางในการป้องกนั การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีอ่าจเกิดข้ึนแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ก�าลังจะใกล้เข้ามาถึงนี้ 

เมื่อพิจารณาข้อมูลของประชาชนกลุ่มที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติกิจกรรมรดน�้าด�าหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานหรือลูกจ้าง ร้อยละ 74.87 เป็นผู้ที่มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 73.73 และมีการศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.74 ดังนั้น กลุ่มคนดังกล่าวนี้จึงเป็นกลุ่มคนที่มี

ความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 จากการปฏิบัติงานค่อนข้างสูง เพราะเป็นผู้ใช้แรงงานที่การเว้นระยะห่างในขณะปฏิบัติงาน 
เป็นสิ่งที่ท�าได้ยากหรืออาจท�าไม่ได้เลย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแออัด5 และส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกัน
หลาย ๆ คนต่อห้อง ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ และมักจะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย นอกเหนือไปจากนี้ กลุ่มคน 
ดังกล่าวนี้ ยังเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่หากติดเชื้อแล้ว มีโอกาสสูงที่จะไม่แสดงอาการ ดังข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า โควิด-19 แพร่ระบาดโดยกลุ่มคนช่วงอายุ 20-40 ปีมากที่สุด โดยที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัว 
ว่าตนเองติดเชื้อแล้ว6 ดังนั้น หากคนกลุ่มนี้ยังคงตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุท่ีมี 
ความอ่อนแอและเสี่ยงที่จะติดเชื้อง่าย ก็ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด หรือหากหลีกเล่ียงได้อาจงดเว้น 
การท�ากิจกรรมดังกล่าว และเปลี่ยนไปท�ากิจกรรมที่มีการรักษาระยะห่างแทน

ในสว่นของการตอบค�าถามประเด็นทีว่่า กิจกรรมทีป่ระชาชนกลุม่นี้นยิมท�าในเทศกาลสงกรานต์ก่อนมโีควดิ-19 คอือะไร 
พบว่า ค�าตอบทีไ่ด้ยิง่ท�าให้ตอกย�า้ถงึแนวโน้มของความเสีย่งทีอ่าจท�าให้เกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจากกิจกรรมท่ีกลุ่มคนดังกล่าวนิยมท�า 2 อันดับแรกในเทศกาลสงกรานต์ในปีท่ีผ่านมาคือ รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่  
ร้อยละ 78.27 และกลับภูมิล�าเนา ร้อยละ 77.43 โดยเฉพาะในกรณีกิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่นั้น พบว่ามีความสนใจเข้าร่วมเพิ่ม
สงูข้ึนจากปีทีผ่่านมาถงึร้อยละ 21.73 จงึมโีอกาสสงูทีจ่ะเดนิทางกลบัภมิูล�าเนาและเข้าร่วมกจิกรรมรดน�า้ด�าหวัผูใ้หญ่ในครอบครวั
อย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มมาตรการในการประชาสัมพันธ์มาตรการ D-M-H-T ไปยังประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้สามารถปฏบิตัตินได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไปสู่ผูส้งูอายุ
ในครอบครัวและประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ ต่อไป
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บรบิทการปรบัตวัเปลีย่นแปลงในวถิปีระเพณใีนทศิทางทีส่งัคมอยูใ่นช่วงวกิฤต
โควดิ ถอืเป็นเรือ่งทีค่นในสังคมอาจไม่ได้วางเกณฑ์หรอืจดัการความเส่ียงไว้ในวถิทีีต่ัง้ใจ
เม่ือสถานการณ์โควิดได้เข้ามามีบทบาทไม่ใช่เพียงแต่เศรษฐกิจ สังคม สภาพการ 
ด�าเนนิชวิีต แต่สิง่ทีเ่ข้ากระทบอย่างยิง่คอืประเพณใีนแต่ละส่วนของสงัคมไทยประเพณี
สงกรานต์ได้รับผลกระทบโดยตรงที่ท�าให้กรอบจารีตมีส่วนต่อการด�าเนินไปในทิศทาง
ที่ต้องปรับบริบทต่าง ๆ ใน 2 ปีที่ผ่านมา

การที่ดุสิตโพลได้จัดท�าโพล สงกรานต์ในยุคโควิด - 19 ถือเป็นบทบาทส�าคัญที่
จะสร้างการตระหนกัคดิ ถอดมมุคิดของคนในสงัคมไทยในมิตต่ิาง ๆ  ถอืเป็นส่วนสะท้อน
ให้เกดิภาพรวมต่อการตระหนกัถงึความเข้าใจต่อวถิชีีวติ จารตี ประเพณดีัง้เดมิ แนวคดิ
การด�ารงอยู่ การจัดการของทุกภาคส่วน ร่วมทั้งเสียงสะท้อนที่มีต่อการปรับตัวถือเป็น
คุณค่าอย่างยิ่ง ภาพรวมในการวิเคราะห์ค�าถามค�าตอบนอกจากแนวความเห็นถึง 
การปรับตัวในบริบทต่าง ๆ ของคนในสังคม สิ่งที่สะท้อนและเป็นประโยชน์ในเชิง
สังคมวิทยาคือความรู้สึกถึงวิถีจารีตประเพณีของประชาชนต่อการเกิดกฎระเบียบ 
การปฏิบัติตนในการเข้มงวดเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่

สิ่งที่สะท้อนส�าคัญในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ คือ ก�าลังซ้ือท่ีช้ีตัวเลขให้เห็นถึง
ผลกระทบที่สังคมต้องยอมรับ ภาครัฐต้องเตรียมการหาแนวทางชดเชยรวมทั้งการ
บริหารจัดการความเข้าใจถึงความร่วมมือในการหยุดเชื้อเพื่อให้สังคมเดินไปได้อย่างด ี
มีคุณค่าในอนาคต

การท่ีสวนดุสิตโพลได้จัดท�าโพลและแสดงถึงมุมมองส�าคัญคือประชาชนมีการ
แสดงออกร่วม พร้อมปรับตัว มีบทบาทในการจัดประเพณีสงกรานต์แบบมิติใหม่ ใช้สื่อ
ออนไลน์ ในวัฒนธรรมผสมกับการระมัดระวัง การรดน�้าด�าหัวแบบใส่ถุงมือ การให้ 
เสียงสะท้อนส�าคัญจากโพลในมิติประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือในการระวังเรื่อง 
การแพร่เชื้อโควิด ซ่ึงถือเป็นเสียงสะท้อนส�าคัญต่อทุกภาคส่วนจะได้มีการเตรียมการ 
ในบริบทของนโยบายการเปลี่ยนแปลงในประเพณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอเสนอให้หลังสงกรานต์ ควรมีการจัดท�าโพลในมิติที่เก่ียวกับผลกระทบ
ประเพณีต่าง ๆ อันเป็นจารีตของสังคมไทยที่มีต่อปัญหาโควิดระบาด อาจเห็นภาพถึง
ก่อนและหลังที่จะสร้างบรรทัดฐานของคนในสังคม

บริบทด้านนี้จะเป็นเสียงสะท้อนถึงนโยบายรัฐและแนวคิดของประชาชนว่า 
จะไปในทิศทางร่วมกันในมิติเช่นใด รวมทั้งอาจได้หลักในการบริหารจัดการนโยบาย
ประเมินความเสี่ยงกับงานประเพณีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวิถีไทยอย่างแยกกันไม่ออก

เสียงสะท้อนของประชาชนจะสร้างการตระหนักรู้ความละเมียดละไมในเชิง
สงัคมวทิยาต่อการออกกฎระเบยีบการแก้ปัญหาภาครฐัต่อการบรหิารจดัการแก้ปัญหา
โควิดในแนวคิดทางสังคมจารีตประเพณี ซึ่งสวนดุสิตโพล ในฐานะโพลส�าคัญท่ีได้รับ 
การยอมรับเชื่อถือสูงสุดในสังคมไทยปัจจุบันจะเป็นส่วนสะท้อนส�าคัญยิ่งในประเด็นนี้
สืบต่อไป
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วิพากษ์ผลโพลโดย
รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
ยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  วันหยุดวันหยุด  
ของคนไทย 

ประชาชนคดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไป

 วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลที�ประชาชนกลุ่มนี�ให้

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09                

 50 ขึ�นไป ร้อยละ 53.36     

การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12 

อันดับ  1  วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63  

อันดับ  2  วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 

อันดับ  3  การจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41        

อันดับ  1  กระทบต่อการทํางาน/รายได้ ร้อยละ 72.48           

อันดับ  2  สถานที�ท่องเที�ยวมีคนพลุกพล่าน  

อันดับ  3  วันเด็ก ร้อยละ10.04 

รอ้ยละ 32.34 

โดยมองวา่ทําใหเ้กดิขอ้เสีย คอืรอ้ยละ 54.70

การศึกษา
อาชีพ

อายุ

ร้อยละ 56.84 

ประชาชนที�คดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไปไมเ่หน็ดว้ยกบั
การประกาศวนัหยดุพิเศษ/ วนัหยดุยาวเพื�อเป�นการกระตุน้
เศรษฐกจิ 

ความสําคญันอ้ยที�สุด คอื

วันหยุดส�าหรับประชาชนในประเทศไทยโดยมากมักจ�าแนกออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วันหยุดราชการ ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเกี่ยวเนื่องกับ “วันส�าคัญแห่งชาติ” เช่น วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือวันส�าคัญทางศาสนา เป็นต้น ส่วนวันหยุดอีกประเภท คือ 
วันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ1 ซึ่งได้ก�าหนดให้มีวันหยุด 3 ประเภท คือ (1) วันหยุดประจ�าสัปดาห์ (Weekly holidays) 
คือ วันหยุดที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ (2) วันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Traditional 
holidays) โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นหลัก และ 
(3) วันหยุดพกัผ่อนประจ�าปี (Annual vacation) คอื วันหยุดท่ีกฎหมายก�าหนดให้ลกูจ้างท่ีท�างานมาแล้วหนึง่ปีสามารถลาหยดุได้อย่าง
น้อย 6 วนั และสามารถสะสมวนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีได้ ดงันัน้ เมือ่พจิารณาวนัหยดุทัง้หมดของคนไทยทั ้งในส่วนท่ีเป็นวนัหยดุราชการ
และวันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานตามมติ ครม. ในปี พ.ศ. 2562-2563 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีจ�านวนค่อนข้างคงอยู่ที่
ประมาณ 19 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดวิกฤติสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยก�าลังประสบอยู่  
ณ ขณะนี้ ส่งผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติวันหยุดราชการใน ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิ้น  
24 วัน โดยเพิ่มวันตรุษจีน และวันหยุดราชการประจ�าภูมิภาคขึ้นมา2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในประเทศ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “วันหยุดของ 
คนไทย” โดยท�าการเกบ็ข้อมลูผ่านการส�ารวจออนไลน์ ระหว่างวนัที ่6-15 เมษายน 2564 เพือ่สะท้อนมมุมองของคนไทยท่ีมต่ีอวนัหยดุ
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ประชาชนในภาพรวมมีความเห็นว่าประเทศไทยมีวันหยุดมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.34 ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการส�ารวจประเทศท่ีมวีนัหยดุราชการมากทีสุ่ดในโลกของเว็บไซต์ Office Holiday.com ในปี 2564 ทีร่ะบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีวันหยุดราชการมากเป็นอันดับ 7 ของโลก3 และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของประชาชนกลุ่มนี้ พบว่า เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 50 ขึ้นไป  
ร้อยละ 53.36 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12  
โดยพบประเด็นทีน่่าสนใจคอื เหตุผลทีป่ระชาชนกลุ่มนีม้คีวามเหน็ว่าประเทศไทยมวีนัหยุดมากเกนิไป อาจจะเนือ่งมาจากเพราะส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ในกรณีกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนั้น เมื่อครม.มีการอนุมัติวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนดไว้ ท�าให้ในฐานะนายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเพ่ิมเติมในการให้ค่าแรงสองเท่าในการจ้างพิเศษในวันหยุด หรือ
อาจต้องปรบัเปลีย่นก�าลงัการผลติท่ีใช้เวลามากขึน้กว่าเดิม อกีท้ังอาจส่งผลท�าให้ขาดแรงงานในช่วงวนัหยดุยาวตดิต่อกนัท�าให้ธรุกจิเกดิ
ความเสยีหาย ส่วนกรณกีลุม่ค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ในช่วงทีม่วัีนหยดุยาวตดิต่อกันพบว่ามกัท�าให้การค้าขายเงยีบเหงา เพราะประชาชน
ออกเดินทางไปต่างจังหวัด ท�าให้ขาดรายได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็นกลุ่มท่ีค้าขายอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและที่พักโรงแรม ก็จะ 
มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าวันปกติ ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากสถิติช่วงวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10-13 
ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมาพบว่า มีผู้เดินทางออกไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแลนด์มาร์ก (Landmark) มากกว่า  
3 ล้านคน มีการจองที่พักและการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศมากกว่า 12,600 ล้านบาท4 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ผลเป็นรูปธรรม หากแต่กลุ่มคนค้าขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจสูญเสียรายได้ในช่วง
เวลาวันหยุดยาวดังกล่าวนี้

เม่ือวิเคราะห์ถึงการตอบค�าถามในประเด็นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาวเพ่ือเป็น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่า ประชาชนกลุ่มน้ีไม่เห็นด้วย ร้อยละ 54.70 ซึ่งสูงกว่าประชาชนในภาพรวมที่มีความคิดเห็นต่อ 
ประเด็นเดียวกันที่ ร้อยละ 23.50 ซึ่งสอดคล้องกับ Pitbullzone ที่ให้มุมมองในเพจสาธารณะอย่างน่าสนใจว่า “ในมุมมอง 
ส่วนตัวทีเ่ป็นทัง้ลกูจ้าง เจ้าของกจิการ และนกัลงทนุ การทีม่วัีนหยดุมากเกินไปเป็นการท�าลายเศรษฐกจิมากกว่ากระตุน้เศรษฐกจิ”5  
ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย ที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรมีวันหยุดหลายวัน และควรส่งเสริมให้มีการท�างานมาก ๆ เพื่อความเจริญของประเทศชาติ6 ทั้งนี้ 
ประชาชนกลุ่มน้ีมองว่า การมีวันหยุดยาวหลายวันท�าให้เกิดข้อเสียใน 3 อันดับแรก คือ กระทบต่อการท�างาน/รายได้ ร้อยละ 
72.48 สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 56.84 และการจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41 

ดังน้ัน ในมุมมองต่อข้อเสียของการมีวันหยุดยาวหลายวันดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ตอบข้อค�าถามให้ความส�าคัญ 
กับการกระทบกับการท�างาน/รายได้เป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจของ 18th Annual Vacation Deprivation ท่ีระบุว่า  
“คนไทยลาพักร้อนน้อยติดอันดับโลก” โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ด้วยสัดส่วน 62%7 อีกทั้งอาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่เชื่อมั่นเรื่อง
การระบาดของโควดิ-19 ท่ียงัคงมอียูท่�าให้ไม่สามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก เน่ืองจากหลายจงัหวดัปิดไม่ให้มกีารเดนิทางเข้าของ
ผู้ที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เส่ียง หรือต้องด�าเนินการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดเป็นเวลา 14 วัน และบางส่วนอาจไม่ชอบ 
ไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่น ตลอดจนต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมเนื่องจากถนนสายหลักมีการจราจร
ติดขัด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามในประเด็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลที่ส�าคัญ พบว่าประชาชนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ 
น้อยที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63 วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 และวันเด็ก ร้อยละ 10.04 ทั้งนี้ 
อาจเป็นผลจากวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่วันหยุดที่มีความต่อเนื่องหลายวัน จึงท�าให้ไม่กระทบต่อการท�ามา
ค้าขายมากนัก 

1พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562. (2562). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 43 ก. หน้า 21-28.
2โพสต์ทูเดย์. (2563). ครม.เคาะวันหยุดปี64 รวม 24 วัน เพิ่มตรุษจีน-สงกรานต์-เทศกาลภูมิภาค เป็นวันหยุดพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 

17 เมษายน 2564, จาก https://www.posttoday.com/politic/news/641512
3PPTV Online. (2564). ประเทศไทยรั้งอันดับ 7 มีวันหยุดราชการปี ’64 มากที่สุดในโลก. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2564, จาก 

https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/139252
4กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2564). ททท.เผยหยุดยาว 10-13 ธ.ค.นี้ เงินสะพัดกว่า 1.26 หมื่นล้านบาท. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 

2564, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911551
5Kapook HILIGHT. (2559). อีกด้าน...ข้อเสียเมืองไทยหยุดพร�่าเพร่ือ ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจขาดรายได้. สืบค้นเม่ือ  

17 เมษายน 2564, จาก https://hilight.kapook.com/view/136321
6โสภณ พรโชคชัย. (2563). อันที่จริง ไทยควรหยุดราชการ 13 วันไม่ใช่ 25 วัน. สืบค้นเมื่อ 17 เมษายน 2564. จาก https://

www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement4297.html
7BLT BANGKOK. (2562). คนไทยลาพักร้อนน้อยรัง้ที ่7 ของโลกงานวิจยัเผยท�างานหนักเกนิเสีย่ง Burnout. สืบค้นเม่ือ 17 เมษายน 

2564, จาก https://today.line.me/th/v2/article/QQvnXG 

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก :
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:
 ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ  อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:
 นางสาวชลากร อยู่คเชนทร์  นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นางพรทิพย์ รดด้วง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ปรึกษา:
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

23วันหยุดของคนไทย



ผูดำเนินรายการ  : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ประจำสัปดาห  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม และนางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันหยุดของคนไทย

poll
ep.29

talk

by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม

สวนดุสิตโพล คนหนุนหยุดยาวกระตุ้น ศก. 
ส่วนใหญ่เน้นพักผ่อนอยู่บ้าน ขณะก่อนโควิดระบาดออกเดินทางท่องเที่ยว

เม่ือวันที่ 18 เมษายน น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส�ารวจความเห็น 
ประชาชนต่อกรณี “วันหยุดของคนไทย” จ�านวน 1,447 คน 
ส�ารวจวันที่ 6-15 เม.ย. พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทย
มีจ�านวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ 
วันขึ้นปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมท�าในวันหยุด
คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 
70.69 กิจกรรมที่เคยท�าแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ  
การเดนิทางท่องเทีย่ว ร้อยละ 58.95 ข้อดขีองการมวีนัหยดุหลาย
วัน คือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือกระทบต่อ
การท�างานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วย
กบัการประกาศวันหยุดพเิศษเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ร้อยละ 62.34

“เป็นทีย่อมรบัว่าโควดิ-19 กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ
เป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาท
หมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจจะเห็นได้ว่าประชาชน
มองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะท�าให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็
เป็นการเพิ่มรายจ่าย ดังนั้นมาตรการเพิ่มวันหยุดจึงให้ประโยชน์
กับประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เรียกได้ว่าถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง
นั่นเอง” น.ส.พรพรรณ กล่าว 

ด้าน ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลส�ารวจวันหยุดของคนไทย
ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ว่าวนัหยดุของไทยมคีวามเหมาะสมซึง่เมือ่
เทียบกับประเทศอินเดียที่มีวันหยุด มากที่สุดในโลกถึง 186 วัน 
ประเทศไทยซึ่งมีวันหยุดประมาณ 29 วัน ถือว่ามีวันหยุดไม่มาก
จนเกินไป ส่วนวันหยุดที่คนไทยให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ  
วนัขึน้ปีใหม่อาจเพราะเป็นวนัแห่งการเริม่ต้น หรอือาจเป็นช่วงเวลา
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของบางคน

ขณะที่กิจกรรมที่นิยมท�าและข้อดีจากการมีวันหยุดหลายวัน 
คือการได้พักผ่อน เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยเผชิญกับ
สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้เกิดความเครียดและความกังวล 
ด้านต่างๆ กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเคยใช้เป็นการคลายเครียด 
ไม่สามารถท�าได้จึงท�าให้การพักผ่อนเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด แต่การ 
มีวันหยุดหลายวันก็มีข้อเสียเพราะกระทบต่อการท�างานและ 
รายได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง 
เห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพราะท�าให้ได้วางแผน
ส�าหรับกจิกรรมต่างๆ ได้มากขึน้รวมทัง้ยงัช่วยกระตุน้เศรษฐกจิได้

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

24 วันหยุดของคนไทย



ผูดำเนินรายการ  : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ประจำสัปดาห  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม และนางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม

สวนดุสิตโพล คนหนุนหยุดยาวกระตุ้น ศก. 
ส่วนใหญ่เน้นพักผ่อนอยู่บ้าน ขณะก่อนโควิดระบาดออกเดินทางท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส�ารวจความเห็น 
ประชาชนต่อกรณี “วันหยุดของคนไทย” จ�านวน 1,447 คน 
ส�ารวจวันที่ 6-15 เม.ย. พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทย
มีจ�านวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ 
วันขึ้นปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมท�าในวันหยุด
คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 
70.69 กิจกรรมที่เคยท�าแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ  
การเดนิทางท่องเทีย่ว ร้อยละ 58.95 ข้อดขีองการมวีนัหยดุหลาย
วัน คือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือกระทบต่อ
การท�างานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วย
กบัการประกาศวันหยดุพเิศษเพือ่กระตุน้เศรษฐกิจ ร้อยละ 62.34

“เป็นทีย่อมรบัว่าโควดิ-19 กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ
เป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาท
หมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจจะเห็นได้ว่าประชาชน
มองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะท�าให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็
เป็นการเพิ่มรายจ่าย ดังนั้นมาตรการเพ่ิมวันหยุดจึงให้ประโยชน์
กับประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เรียกได้ว่าถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง
นั่นเอง” น.ส.พรพรรณ กล่าว 

ด้าน ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลส�ารวจวันหยุดของคนไทย
ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ว่าวนัหยดุของไทยมีความเหมาะสมซึง่เมือ่
เทียบกับประเทศอินเดียที่มีวันหยุด มากที่สุดในโลกถึง 186 วัน 
ประเทศไทยซึ่งมีวันหยุดประมาณ 29 วัน ถือว่ามีวันหยุดไม่มาก
จนเกินไป ส่วนวันหยุดที่คนไทยให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ  
วนัขึน้ปีใหม่อาจเพราะเป็นวนัแห่งการเริม่ต้น หรอือาจเป็นช่วงเวลา
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของบางคน

ขณะที่กิจกรรมที่นิยมท�าและข้อดีจากการมีวันหยุดหลายวัน 
คือการได้พักผ่อน เน่ืองจากช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยเผชิญกับ
สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้เกิดความเครียดและความกังวล 
ด้านต่างๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เคยใช้เป็นการคลายเครียด 
ไม่สามารถท�าได้จึงท�าให้การพักผ่อนเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด แต่การ 
มีวันหยุดหลายวันก็มีข้อเสียเพราะกระทบต่อการท�างานและ 
รายได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง 
เห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพราะท�าให้ได้วางแผน
ส�าหรับกจิกรรมต่างๆ ได้มากขึน้รวมทัง้ยงัช่วยกระตุน้เศรษฐกิจได้

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

25วันหยุดของคนไทย



ผูดำเนินรายการ  : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : ดร.ศุภศิริ  บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ประจำสัปดาห  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม และนางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันหยุดของคนไทย
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by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม

สวนดุสิตโพล คนหนุนหยุดยาวกระตุ้น ศก. 
ส่วนใหญ่เน้นพักผ่อนอยู่บ้าน ขณะก่อนโควิดระบาดออกเดินทางท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 เมษายน น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย  
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลส�ารวจความเห็น 
ประชาชนต่อกรณี “วันหยุดของคนไทย” จ�านวน 1,447 คน 
ส�ารวจวันที่ 6-15 เม.ย. พบว่า ประชาชนเห็นว่าวันหยุดของไทย
มีจ�านวนเหมาะสม ร้อยละ 53.28 ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ 
วันขึ้นปีใหม่มากที่สุด ร้อยละ 81.30 กิจกรรมที่นิยมท�าในวันหยุด
คือ พักผ่อน ร้อยละ 73.39 รองลงมาคือ อยู่กับครอบครัว ร้อยละ 
70.69 กิจกรรมที่เคยท�าแล้วต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีโควิด-19 คือ  
การเดนิทางท่องเทีย่ว ร้อยละ 58.95 ข้อดขีองการมวีนัหยุดหลาย
วัน คือ ได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ร้อยละ 79.78 ข้อเสียคือกระทบต่อ
การท�างานและรายได้ ร้อยละ 58.36 ภาพรวมประชาชนเห็นด้วย
กบัการประกาศวนัหยดุพเิศษเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ ร้อยละ 62.34

“เป็นทีย่อมรบัว่าโควดิ-19 กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ
เป็นอย่างมาก รัฐจึงออกมาตรการเพิ่มวันหยุดเพื่อจูงใจให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น หวังเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาท
หมุนเวียนในระบบ ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจจะเห็นได้ว่าประชาชน
มองว่าการมีวันหยุดนั้นถึงแม้จะท�าให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น แต่ก็
เป็นการเพิ่มรายจ่าย ดังนั้นมาตรการเพิ่มวันหยุดจึงให้ประโยชน์
กับประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เรียกได้ว่าถูกใจแต่ยังไม่ทั่วถึง
นั่นเอง” น.ส.พรพรรณ กล่าว 

ด้าน ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลส�ารวจวันหยุดของคนไทย
ประชาชนส่วนใหญ่เหน็ว่าวนัหยดุของไทยมคีวามเหมาะสมซึง่เมือ่
เทียบกับประเทศอินเดียที่มีวันหยุด มากที่สุดในโลกถึง 186 วัน 
ประเทศไทยซึ่งมีวันหยุดประมาณ 29 วัน ถือว่ามีวันหยุดไม่มาก
จนเกินไป ส่วนวันหยุดที่คนไทยให้ความส�าคัญมากที่สุด คือ  
วนัขึน้ปีใหม่อาจเพราะเป็นวนัแห่งการเริม่ต้น หรอือาจเป็นช่วงเวลา
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของบางคน

ขณะที่กิจกรรมที่นิยมท�าและข้อดีจากการมีวันหยุดหลายวัน 
คือการได้พักผ่อน เนื่องจากช่วงเวลาท่ีผ่านมาคนไทยเผชิญกับ
สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้เกิดความเครียดและความกังวล 
ด้านต่างๆ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เคยใช้เป็นการคลายเครียด 
ไม่สามารถท�าได้จึงท�าให้การพักผ่อนเป็นหนทางที่ดีที่สุด แต่การ 
มีวันหยุดหลายวันก็มีข้อเสียเพราะกระทบต่อการท�างานและ 
รายได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง 
เห็นด้วยกับการประกาศวันหยุดพิเศษเพราะท�าให้ได้วางแผน
ส�าหรับกจิกรรมต่างๆ ได้มากขึน้รวมทัง้ยงัช่วยกระตุน้เศรษฐกจิได้

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาภาษาและการสือ่สาร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

26 วันหยุดของคนไทย
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ประชาชนคดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไป

 วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลที�ประชาชนกลุ่มนี�ให้

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09                

 50 ขึ�นไป ร้อยละ 53.36     

การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12 

อันดับ  1  วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63  

อันดับ  2  วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 

อันดับ  3  การจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41        

อันดับ  1  กระทบต่อการทํางาน/รายได้ ร้อยละ 72.48           

อันดับ  2  สถานที�ท่องเที�ยวมีคนพลุกพล่าน  

อันดับ  3  วันเด็ก ร้อยละ10.04 

รอ้ยละ 32.34 

โดยมองวา่ทําใหเ้กดิขอ้เสีย คอืรอ้ยละ 54.70

การศึกษา
อาชีพ

อายุ

ร้อยละ 56.84 

ประชาชนที�คดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไปไมเ่หน็ดว้ยกบั
การประกาศวนัหยดุพิเศษ/ วนัหยดุยาวเพื�อเป�นการกระตุน้
เศรษฐกจิ 

ความสําคญันอ้ยที�สุด คอื

วันหยุดส�าหรับประชาชนในประเทศไทยโดยมากมักจ�าแนกออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วันหยุดราชการ ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเกี่ยวเนื่องกับ “วันส�าคัญแห่งชาติ” เช่น วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือวันส�าคัญทางศาสนา เป็นต้น ส่วนวันหยุดอีกประเภท คือ 
วันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ1 ซึ่งได้ก�าหนดให้มีวันหยุด 3 ประเภท คือ (1) วันหยุดประจ�าสัปดาห์ (Weekly holidays) 
คือ วันหยุดที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ (2) วันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Traditional 
holidays) โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นหลัก และ 
(3) วนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปี (Annual vacation) คอื วันหยดุทีก่ฎหมายก�าหนดให้ลกูจ้างทีท่�างานมาแล้วหนึง่ปีสามารถลาหยดุได้อย่าง
น้อย 6 วนั และสามารถสะสมวนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีได้ ดงัน้ัน เม่ือพจิารณาวนัหยุดทัง้หมดของคนไทยทั ้งในส่วนท่ีเป็นวนัหยุดราชการ
และวันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานตามมติ ครม. ในปี พ.ศ. 2562-2563 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีจ�านวนค่อนข้างคงอยู่ที่
ประมาณ 19 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดวิกฤติสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยก�าลังประสบอยู่  
ณ ขณะนี้ ส่งผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติวันหยุดราชการใน ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิ้น  
24 วัน โดยเพิ่มวันตรุษจีน และวันหยุดราชการประจ�าภูมิภาคข้ึนมา2 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในประเทศ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “วันหยุดของ 
คนไทย” โดยท�าการเกบ็ข้อมลูผ่านการส�ารวจออนไลน์ ระหว่างวนัที ่6-15 เมษายน 2564 เพือ่สะท้อนมุมมองของคนไทยท่ีมีต่อวนัหยุด
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ประชาชนในภาพรวมมีความเห็นว่าประเทศไทยมีวันหยุดมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.34 ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการส�ารวจประเทศท่ีมวีนัหยดุราชการมากทีสุ่ดในโลกของเวบ็ไซต์ Office Holiday.com ในปี 2564 ทีร่ะบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีวันหยุดราชการมากเป็นอันดับ 7 ของโลก3 และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของประชาชนกลุ่มนี้ พบว่า เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 50 ขึ้นไป  
ร้อยละ 53.36 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12  
โดยพบประเดน็ท่ีน่าสนใจคอื เหตุผลทีป่ระชาชนกลุ่มนีม้คีวามเหน็ว่าประเทศไทยมีวนัหยุดมากเกนิไป อาจจะเน่ืองมาจากเพราะส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ในกรณีกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนั้น เมื่อครม.มีการอนุมัติวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนดไว้ ท�าให้ในฐานะนายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเพ่ิมเติมในการให้ค่าแรงสองเท่าในการจ้างพิเศษในวันหยุด หรือ
อาจต้องปรบัเปลีย่นก�าลังการผลิตทีใ่ช้เวลามากขึน้กว่าเดิม อกีทัง้อาจส่งผลท�าให้ขาดแรงงานในช่วงวนัหยดุยาวตดิต่อกนัท�าให้ธรุกจิเกดิ
ความเสยีหาย ส่วนกรณกีลุ่มค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ในช่วงทีมี่วันหยุดยาวตดิต่อกันพบว่ามักท�าให้การค้าขายเงียบเหงา เพราะประชาชน
ออกเดินทางไปต่างจังหวัด ท�าให้ขาดรายได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็นกลุ่มที่ค้าขายอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและที่พักโรงแรม ก็จะ 
มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าวันปกติ ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากสถิติช่วงวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10-13 
ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาพบว่า มีผู้เดินทางออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นจุดแลนด์มาร์ก (Landmark) มากกว่า  
3 ล้านคน มีการจองที่พักและการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศมากกว่า 12,600 ล้านบาท4 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ผลเป็นรูปธรรม หากแต่กลุ่มคนค้าขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจสูญเสียรายได้ในช่วง
เวลาวันหยุดยาวดังกล่าวนี้

เมื่อวิเคราะห์ถึงการตอบค�าถามในประเด็นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาวเพ่ือเป็น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่า ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 54.70 ซึ่งสูงกว่าประชาชนในภาพรวมที่มีความคิดเห็นต่อ 
ประเด็นเดียวกันที่ ร้อยละ 23.50 ซึ่งสอดคล้องกับ Pitbullzone ที่ให้มุมมองในเพจสาธารณะอย่างน่าสนใจว่า “ในมุมมอง 
ส่วนตัวทีเ่ป็นทัง้ลูกจ้าง เจ้าของกจิการ และนกัลงทนุ การทีมี่วันหยุดมากเกินไปเป็นการท�าลายเศรษฐกจิมากกว่ากระตุ้นเศรษฐกจิ”5  
ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย ที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรมีวันหยุดหลายวัน และควรส่งเสริมให้มีการท�างานมาก ๆ เพื่อความเจริญของประเทศชาติ6 ทั้งนี้ 
ประชาชนกลุ่มนี้มองว่า การมีวันหยุดยาวหลายวันท�าให้เกิดข้อเสียใน 3 อันดับแรก คือ กระทบต่อการท�างาน/รายได้ ร้อยละ 
72.48 สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 56.84 และการจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41 

ดังนั้น ในมุมมองต่อข้อเสียของการมีวันหยุดยาวหลายวันดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ตอบข้อค�าถามให้ความส�าคัญ 
กับการกระทบกับการท�างาน/รายได้เป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจของ 18th Annual Vacation Deprivation ที่ระบุว่า  
“คนไทยลาพักร้อนน้อยติดอันดับโลก” โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ด้วยสัดส่วน 62%7 อีกทั้งอาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่เชื่อมั่นเรื่อง
การระบาดของโควิด-19 ท่ียังคงมีอยู่ท�าให้ไม่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก เน่ืองจากหลายจงัหวัดปิดไม่ให้มีการเดินทางเข้าของ
ผู้ที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เส่ียง หรือต้องด�าเนินการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดเป็นเวลา 14 วัน และบางส่วนอาจไม่ชอบ 
ไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่น ตลอดจนต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมเนื่องจากถนนสายหลักมีการจราจร
ติดขัด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามในประเด็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลที่ส�าคัญ พบว่าประชาชนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ 
น้อยที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63 วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 และวันเด็ก ร้อยละ 10.04 ทั้งนี้ 
อาจเป็นผลจากวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่วันหยุดที่มีความต่อเนื่องหลายวัน จึงท�าให้ไม่กระทบต่อการท�ามา
ค้าขายมากนัก 
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ประชาชนคดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไป

 วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลที�ประชาชนกลุ่มนี�ให้

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09                

 50 ขึ�นไป ร้อยละ 53.36     

การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12 

อันดับ  1  วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63  

อันดับ  2  วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 

อันดับ  3  การจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41        

อันดับ  1  กระทบต่อการทํางาน/รายได้ ร้อยละ 72.48           

อันดับ  2  สถานที�ท่องเที�ยวมีคนพลุกพล่าน  

อันดับ  3  วันเด็ก ร้อยละ10.04 

รอ้ยละ 32.34 

โดยมองวา่ทําใหเ้กดิขอ้เสีย คอืรอ้ยละ 54.70

การศึกษา
อาชีพ

อายุ

ร้อยละ 56.84 

ประชาชนที�คดิวา่ประเทศไทยมวีนัหยดุมากเกนิไปไมเ่หน็ดว้ยกบั
การประกาศวนัหยดุพิเศษ/ วนัหยดุยาวเพื�อเป�นการกระตุน้
เศรษฐกจิ 

ความสําคญันอ้ยที�สุด คอื

วันหยุดส�าหรับประชาชนในประเทศไทยโดยมากมักจ�าแนกออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ วันหยุดราชการ ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเกี่ยวเนื่องกับ “วันส�าคัญแห่งชาติ” เช่น วันส�าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือวันส�าคัญทางศาสนา เป็นต้น ส่วนวันหยุดอีกประเภท คือ 
วันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ1 ซึ่งได้ก�าหนดให้มีวันหยุด 3 ประเภท คือ (1) วันหยุดประจ�าสัปดาห์ (Weekly holidays) 
คือ วันหยุดที่กฎหมายก�าหนดไว้ว่าจะต้องมีอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ (2) วันหยุดตามประเพณี หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ (Traditional 
holidays) โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นหลัก และ 
(3) วนัหยดุพักผ่อนประจ�าปี (Annual vacation) คอื วันหยดุทีก่ฎหมายก�าหนดให้ลกูจ้างทีท่�างานมาแล้วหนึง่ปีสามารถลาหยดุได้อย่าง
น้อย 6 วนั และสามารถสะสมวนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีได้ ดงันัน้ เมือ่พจิารณาวนัหยดุทัง้หมดของคนไทยทั ้งในส่วนท่ีเป็นวนัหยดุราชการ
และวันหยุดตามกฎหมายพรบ.คุ้มครองแรงงานตามมติ ครม. ในปี พ.ศ. 2562-2563 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีจ�านวนค่อนข้างคงอยู่ที่
ประมาณ 19 วัน แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดวิกฤติสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประเทศไทยก�าลังประสบอยู่  
ณ ขณะนี้ ส่งผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีการอนุมัติวันหยุดราชการใน ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิ้น  
24 วัน โดยเพิ่มวันตรุษจีน และวันหยุดราชการประจ�าภูมิภาคขึ้นมา2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในประเทศ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “วันหยุดของ 
คนไทย” โดยท�าการเกบ็ข้อมลูผ่านการส�ารวจออนไลน์ ระหว่างวนัที ่6-15 เมษายน 2564 เพ่ือสะท้อนมมุมองของคนไทยทีม่ต่ีอวนัหยดุ
ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ประชาชนในภาพรวมมีความเห็นว่าประเทศไทยมีวันหยุดมากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.34 ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการส�ารวจประเทศท่ีมวีนัหยดุราชการมากทีสุ่ดในโลกของเวบ็ไซต์ Office Holiday.com ในปี 2564 ทีร่ะบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีวันหยุดราชการมากเป็นอันดับ 7 ของโลก3 และเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของประชาชนกลุ่มนี้ พบว่า เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 50 ขึ้นไป  
ร้อยละ 53.36 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 48.09 และมีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 42.12  
โดยพบประเดน็ทีน่่าสนใจคอื เหตผุลทีป่ระชาชนกลุ่มนีม้คีวามเหน็ว่าประเทศไทยมวีนัหยุดมากเกนิไป อาจจะเนือ่งมาจากเพราะส่วนใหญ่ 
เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ในกรณีกลุ่มเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนั้น เมื่อครม.มีการอนุมัติวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายก�าหนดไว้ ท�าให้ในฐานะนายจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเพ่ิมเติมในการให้ค่าแรงสองเท่าในการจ้างพิเศษในวันหยุด หรือ
อาจต้องปรับเปล่ียนก�าลังการผลิตท่ีใช้เวลามากขึน้กว่าเดิม อกีทัง้อาจส่งผลท�าให้ขาดแรงงานในช่วงวนัหยดุยาวตดิต่อกนัท�าให้ธรุกจิเกิด
ความเสียหาย ส่วนกรณกีลุ่มค้าขาย หาบเร่ แผงลอย ในช่วงทีม่วัีนหยดุยาวตดิต่อกันพบว่ามกัท�าให้การค้าขายเงยีบเหงา เพราะประชาชน
ออกเดินทางไปต่างจังหวัด ท�าให้ขาดรายได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็นกลุ่มท่ีค้าขายอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวและที่พักโรงแรม ก็จะ 
มีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าวันปกติ ท�าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากสถิติช่วงวันหยุดยาววันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10-13 
ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมาพบว่า มีผู้เดินทางออกไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นจุดแลนด์มาร์ก (Landmark) มากกว่า  
3 ล้านคน มีการจองที่พักและการใช้จ่ายหมุนเวียนในประเทศมากกว่า 12,600 ล้านบาท4 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นนโยบายการกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ได้ผลเป็นรูปธรรม หากแต่กลุ่มคนค้าขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจสูญเสียรายได้ในช่วง
เวลาวันหยุดยาวดังกล่าวนี้

เมื่อวิเคราะห์ถึงการตอบค�าถามในประเด็นประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการประกาศวันหยุดพิเศษ/วันหยุดยาวเพ่ือเป็น 
การกระตุ้นเศรษฐกิจพบว่า ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 54.70 ซ่ึงสูงกว่าประชาชนในภาพรวมท่ีมีความคิดเห็นต่อ 
ประเด็นเดียวกันที่ ร้อยละ 23.50 ซึ่งสอดคล้องกับ Pitbullzone ท่ีให้มุมมองในเพจสาธารณะอย่างน่าสนใจว่า “ในมุมมอง 
ส่วนตวัทีเ่ป็นทัง้ลูกจ้าง เจ้าของกจิการ และนกัลงทนุ การทีม่วีนัหยดุมากเกินไปเป็นการท�าลายเศรษฐกจิมากกว่ากระตุน้เศรษฐกจิ”5  
ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย ที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่ควรมีวันหยุดหลายวัน และควรส่งเสริมให้มีการท�างานมาก ๆ เพื่อความเจริญของประเทศชาติ6 ทั้งนี้ 
ประชาชนกลุ่มนี้มองว่า การมีวันหยุดยาวหลายวันท�าให้เกิดข้อเสียใน 3 อันดับแรก คือ กระทบต่อการท�างาน/รายได้ ร้อยละ 
72.48 สถานที่ท่องเที่ยวมีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 56.84 และการจราจรหนาแน่น/รถติด ร้อยละ 56.41 

ดังน้ัน ในมุมมองต่อข้อเสียของการมีวันหยุดยาวหลายวันดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ตอบข้อค�าถามให้ความส�าคัญ 
กับการกระทบกับการท�างาน/รายได้เป็นส�าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลส�ารวจของ 18th Annual Vacation Deprivation ที่ระบุว่า  
“คนไทยลาพักร้อนน้อยติดอันดับโลก” โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ด้วยสัดส่วน 62%7 อีกทั้งอาจเนื่องมาจากประชาชนยังไม่เชื่อมั่นเรื่อง
การระบาดของโควดิ-19 ท่ียงัคงมอียูท่�าให้ไม่สามารถเดนิทางไปมาได้สะดวก เน่ืองจากหลายจงัหวดัปิดไม่ให้มีการเดนิทางเข้าของ
ผู้ที่มาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง หรือต้องด�าเนินการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดเป็นเวลา 14 วัน และบางส่วนอาจไม่ชอบ 
ไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่น ตลอดจนต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่าเดิมเนื่องจากถนนสายหลักมีการจราจร
ติดขัด อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามในประเด็นวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลท่ีส�าคัญ พบว่าประชาชนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ 
น้อยที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ วันแรงงานแห่งชาติ ร้อยละ 3.63 วันรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 4.27 และวันเด็ก ร้อยละ 10.04 ทั้งนี้ 
อาจเป็นผลจากวันหยุดดังกล่าวเป็นวันหยุดเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่วันหยุดท่ีมีความต่อเนื่องหลายวัน จึงท�าให้ไม่กระทบต่อการท�ามา
ค้าขายมากนัก 
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จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มวันหยุดราชการในปี 2564 เป็น 24 วัน 
โดยในเดอืนกรกฎาคมนี ้ได้ยกเลกิวนัที ่27 กรกฎาคม ทีเ่ดมิได้ประกาศเพิม่เป็นวนัหยดุ
พิเศษไว้นั้น อย่างไรก็ดีคนไทยจะมีวันหยุดรวม 23 วัน ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้จากนโยบาย
เดิมของความต้องการของรัฐบาลเพื่อต้องการจูงใจให้ประชาชน ได้มีการใช้สอยใน 
วันหยุดที่เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายการใช้จ่ายไปยังภาคธุรกิจต่าง ๆ 

ในประเด็นของจ�านวนวันหยุด 23 วันต่อปีน้ัน เป็นจ�านวนวันที่มีความ 
เหมาะสมแล้ว แต่หากเราจะเห็นว่าไม่มีการกระจายของวันหยุด เนื่องด้วยในเดือน
มีนาคม กันยายน และ พฤศจิกายน เป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลย ในขณะที่บางเดือนจะ
มีวันหยุดยาวตามเทศกาล อย่างไรก็ดีการมีวันหยุดยาวนั้น ท�าให้ประชาชนสามารถ
วางแผนการท�ากิจกรรมในวันหยุดนั้นได้คุ้มค่า เช่น การเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด 
หรอืท�ากจิกรรมกับครอบครวัได้เป็นระยะเวลานาน ทัง้นีใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อย่างมาก ท�าให้แรงงานไทย ที่เข้ามาท�างานในกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่  
ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ และจะต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค 
ในพื้นที่จ�ากัด วันหยุดจึงไม่ได้มีความหมายแล้วกับแรงงานในปัจจุบัน 

ในประเด็นของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การท�างาน มาท�างานที่บ้าน หรือ Work From Home น้ัน กระทบต่อรูปแบบการ 
ใช้ชีวิตของครอบครัว และการพักผ่อนในช่วงเวลาหยุดจากการท�างานเป็นอย่างมาก  
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันน้ีการท�างาน Work From Home ในบางองค์กร 
สามารถมีการจัดการได้ดี ในขณะที่การจัดการของผู้บริหารในบางองค์กรท�าได้ไม่ดีนัก 
เวลาที่เป็นเวลาของการปฏิบัติงานจริง ๆ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. นั้น  
หลายองค์กรมีการบริหารจัดการไม่ให้เกินเวลา และเคารพต่อเวลาของผู้ปฏิบัติงาน  
ในขณะท่ีบางองค์กร อาจมีไลน์ การส่งข้อความของการส่ังงานในเวลาที่นอกเหนือ 
จากน้ัน สิ่งน้ีอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วในโลกปัจจุบัน ผู้บริหารบางคนอาจจะ
บอกว่าส่งไว้ก่อนเกรงว่าตนจะลืม อย่างไรก็ดีก็คาดหวังการตอบกลับจากพนักงาน  
เราจะเหน็ได้ว่าเมือ่เรามเีทคโนโลยทีีช่่วยการส่ือสารได้ง่าย และเราไม่ได้เคารพสิทธเิรือ่ง
เวลาของผู้อื่น จึงท�าให้ในทุกวันจะเป็นเวลาที่เราเกี่ยวข้อง และวนเวียนอยู่กับงานเกือบ
ตลอดเวลา เวลาที่เราจะได้พักผ่อนจริง ๆ  นั้นอาจไม่สามารถท�าได้ และเป็นสาเหตุที่ 
ท�าให้พนักงานหลายคนมีความเครียดที่เกิดข้ึนจากการบริหารจัดการเวลาไม่ดีของ 
ผูบ้รหิาร เหล่านีแ้สดงให้เหน็ถงึการใช้เวลาในวนัหยดุ ทีร่ฐัมกีารประกาศว่าเป็นวนัหยดุ
ราชการดังท่ีได้กล่าวด้านบนนั้น อาจไม่สามารถท�าได้จริง ดังนั้นพนักงานน่าจะมี 
ความต้องการที่จะรอคอยวันหยุดยาวที่พวกเขาสามารถที่จะพักจากงานได้จริง ๆ 

สุดท้ายนี้ ผู ้เขียนมีความเห็นว่าควรจะต้องมีการสร้างเสริมวัฒนธรรมของ 
การเคารพเร่ืองเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และนอกเวลาปฏิบัติงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพของการท�างานในเวลางานของพนักงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริง 
เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาในวันหยุดอย่างเต็มที่ และเมื่อปฏิบัติงานก็พร้อมจะเต็มที่กับ
งานเช่นกัน
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วิพากษ์ผลโพลโดย 
ดร.อภิรดี จริยารังษีโรจน์
อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 จวบจนถงึปัจจุบันนั้น พบว่ามีการแพร่ระบาด
ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาแล้วถึง 3 ระลอกด้วยกัน โดยระลอกล่าสุดที่เกิดข้ึนในเดือนเมษายน ปี 2564 นี้ นับเป็นระลอกที่ 3  
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ส่งผลให้มีจ�านวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็น 
วงกว้างมากกว่าระลอกท่ีผ่านมา โดยมีรายงานว่ามีต้นตอของการแพร่ระบาดมาจากแรงงานต่างด้าวหรอืคนไทยทีข้่ามฝ่ังแถบชายแดน1 
ซึ่งอาการของผู้ติดเชื้อจะแตกต่างจากสายพันธุ์เดิม คือ มีอาการตาแดง น�้ามูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่น และเมื่อเชื้อลงปอดจะส่งผลให้
มีอาการแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจ�านวน 
2,082 คน ในประเด็น “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3” ผ่านทางระบบออนไลน์ ในระหว่าง 
วันที่ 16-22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ จากการส�ารวจดังกล่าวพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุต�่ากว่า 
29 ปี และประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ว่า มีความรุนแรง
มากกว่าระลอกอื่น ร้อยละ 60.60 ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่มีความคิดเห็นต่อประเด็นเดียวกันที่ร้อยละ 70.51 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากลุม่คนรุน่ใหม่จะมคีวามคดิเหน็ต่อความรนุแรงในการระบาดค่อนข้างต�า่ แต่เมือ่สอบถามถงึความคิดเหน็ต่อการท�างานของรัฐบาล
กลับพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะรับมือได้ หรือคิดว่าไม่น่าจะรับมือสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 76.72 ในขณะที่
ประชาชนในภาพรวมกลับมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นเดียวกันท่ีร้อยละ 60.81 จึงอาจสรุปได้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นต่อ 
การท�างานของรฐับาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ครัง้นี ้ตลอดจนอาจหมายความรวมไปถึงไม่เชือ่มัน่ต่อการท�างาน
ของรัฐบาลในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

เม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท�าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อการท�างานของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในครั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มักมีพฤติกรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
เป็นช่องทางการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง ท�าให้มีการตื่นตัวและมีทัศนติต่อการเมืองแตกต่างจากคนรุ่นก่อน2 โดยเฉพาะ 
ที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความความคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ณ ปัจจุบันท่ีค่อนข้างร้อนแรงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาวัคซีนท่ีไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน การตัดสินใจ 
ไม่ล็อกดาวน์เนื่องจากกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจ จ�านวนผู้ติดเชื้อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้าง 
รายได้หลักให้กับประเทศ การที่รัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เช่น การควบคุมธุรกิจสีเทา การควบคุมการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สิ่งเหล่านี้
ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้น และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนจ�านวนมาก จนท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการ
ของรัฐบาลในที่สุด3

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มี
ความคดิเหน็ในประเด็นดังกล่าว 3 อนัดบัแรก คอื อนัดบัที ่1 การแพร่ระบาดกระจายไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ ร้อยละ 79.40 
เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ เกิดจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธ์ุปกติถึง  
1.7 เท่า ประกอบกับผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ จึงท�าให้ในเวลาเพียง 24 วัน นับแต่มีการแพร่ระบาด พบว่ามีผู้ติดเชื้อจ�านวน
มากถึง 24,159 คน4 อันดับที่ 2 คือ กลัวว่ารัฐบาลจะรับมือไม่ไหว/ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ร้อยละ 70.14 เนื่องจากประชาชน
บางส่วนมองว่า การระบาดในระลอกนี้มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลไม่ประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์เพื่อลดการเคลื่อนย้าย 
ของประชาชน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) 
มีจ�านวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ปัญหาการรับผู้ป่วยไปรักษาไม่ทันท่วงที ท�าให้เกิดการเสียชีวิตรายวัน 
เพิ่มมากขึ้น5 นอกจากนี้ ท่ีผ่านมารัฐบาลยังได้ใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ  ประชาชนบางส่วนจงึไม่มัน่ใจว่ารฐับาลจะมงีบประมาณเพยีงพอในการแก้ปัญหาได้อีกต่อไป รวมถงึการจัดหาวคัซนีทีล่่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการ เป็นต้น3 และอันดับที่ 3 คือ เป็นห่วง/ค�านึงถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวและส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพ/การท�ามาหากิน ร้อยละ 69.25 เนื่องจากการแพร่ระบาดในระลอก 3 นี้ อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็น
วันหยุดยาวที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการน�าเชื้อมาแพร่ในครอบครัว ดังรายงานข้อมูลของ 
กรมควบคุมโรคที่พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในครอบครัว6 อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัว เช่น ปัญหาการตกงาน ปัญหาการมีรายได้ลดลง หรือการน�าเงินออมมาใช้จ่ายจนเริ่มหมดไป เป็นต้น7 
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ระลอก 3
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รับชม

โพลชี้ โควิด 19 ระบาดรุนแรงประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาล

คนไทยตื่นตระหนกกับโควิดรอบที่ 3

วนัท่ี 25 เมษายน 2564 สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับโควิด-19 
ระลอก 3” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,082 คน ส�ารวจวันที่ 16-22 
เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าการระบาดระลอก 3 นี้ 
มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 74.29 
ท�าให้ตื่นตระหนกและวิตกกังวลมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 
68.40 มองว่าระลอก 3 นี้ มีความรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 70.51 
จะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ  
ร้อยละ 83.90 มองว่ารัฐบาลน่าจะรับมือได้ ร้อยละ 39.19  
โดยคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 3 เดือน จึงจะ ดีขึ้น ร้อยละ 50.58 
และอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ร้อยละ 58.89

นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ระบุว่าจากผลการส�ารวจประชาชนมองว่าการระบาด
ระลอกนี้รุนแรงขยายวงกว้างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้จะเริ่ม  
คุน้ชนิกบัสถานการณ์ แต่กยั็งกงัวลเรือ่งการตดิเชือ้และผลกระทบ
ทีจ่ะเกิดข้ึน รัฐบาลควรเพิม่มาตรการเชงิรุก การตรวจหาเชือ้อย่าง
ท่ัวถึง และการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การรับมือที่ล่าช้า 
เช่นนี้จึงกังวลว่าอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ตามมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า ท�าไม Mass 
Vaccination Campaigns จึงส�าคัญการระบาดของ COVID-19 

ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษที่มีความรุนแรงและติดได้ง่ายขึ้น ท�าให้
ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤตเหมือนช่วงต้นปี 2020 ท�าไมจึงเกิด
ซ�้ากับคนไทยอีกครั้ง!! เราต้องปรับในมุมมองของกลุ่มผู้ลงทุนและ
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเขาเลอืก ท่ีจะเดนิทางหรอืเลอืกลงทนุในกลุม่
ประเทศทีม่กีารฉดีวัคซีนเยอะทีส่ดุ ทีมี่ Mass Vaccination เพราะ
กลุม่ประเทศเหล่านีเ้กดิภูมคิุม้กนัหมู่ (Herd Immunity) ไม่ได้เลอืก
ไปในกลุม่ประเทศทีมี่จ�านวนผูต้ดิเชือ้น้อย ต้องยอมรบัว่าวสิยัทศัน์
ในการบริหารจัดการวัคซีน COVID ที่หลงประเด็นของรัฐบาล 
พลาดเรื่องการจัดหาวัคซีน ด่ังค�าพูดที่ว่า No Vaccine No  
Money น่าจะใช่ ซึ่งสอดคล้องกับผลโพลที่รัฐบาลน่าจะรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 คร้ังน้ีได้เพียง 39.19% และ
ประชาชนไม่แน่ใจถงึ 35.73% เมือ่ไม่มีการเร่งฉดีวคัซนีในประเทศ
ให้เกิน 50% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ประเทศเราก็จะไม่มี
ภูมิคุ้มกันหมู่ และรายได้หลักของประเทศคือการท่องเที่ยว เมื่อ
เป็นอย่างนี้ เราจะเปิดประเทศได้อย่างไร ยิ่งฉีดวัคซีนให้ประชากร
ช้าเท่าไร ยิง่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อประเทศมากเท่านัน้ เสยีหาย
มหาศาล!

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
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ประสานงานออนไลน : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ : นายพงษปภาพ  นาคเวช และนางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ
อำนวยการจัดสถานที่ : กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานที่ : หองปฐมพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โพลชี้ โควิด 19 ระบาดรุนแรงประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาล

คนไทยตื่นตระหนกกับโควิดรอบที่ 3

วนัที ่25 เมษายน 2564 สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับโควิด-19 
ระลอก 3” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,082 คน ส�ารวจวันที่ 16-22 
เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าการระบาดระลอก 3 นี้ 
มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 74.29 
ท�าให้ตื่นตระหนกและวิตกกังวลมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 
68.40 มองว่าระลอก 3 นี้ มีความรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 70.51 
จะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ  
ร้อยละ 83.90 มองว่ารัฐบาลน่าจะรับมือได้ ร้อยละ 39.19  
โดยคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 3 เดือน จึงจะ ดีขึ้น ร้อยละ 50.58 
และอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ร้อยละ 58.89

นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ระบุว่าจากผลการส�ารวจประชาชนมองว่าการระบาด
ระลอกนี้รุนแรงขยายวงกว้างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้จะเริ่ม  
คุน้ชนิกบัสถานการณ์ แต่กย็งักงัวลเรือ่งการตดิเชือ้และผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิข้ึน รฐับาลควรเพ่ิมมาตรการเชงิรุก การตรวจหาเชือ้อย่าง
ทั่วถึง และการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การรับมือที่ล่าช้า 
เช่นนี้จึงกังวลว่าอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ตามมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า ท�าไม Mass 
Vaccination Campaigns จึงส�าคัญการระบาดของ COVID-19 

ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษที่มีความรุนแรงและติดได้ง่ายขึ้น ท�าให้
ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤตเหมือนช่วงต้นปี 2020 ท�าไมจึงเกิด
ซ�้ากับคนไทยอีกครั้ง!! เราต้องปรับในมุมมองของกลุ่มผู้ลงทุนและ
นักท่องเทีย่วต่างชาต ิเขาเลอืก ท่ีจะเดนิทางหรือเลอืกลงทุนในกลุม่
ประเทศทีม่กีารฉดีวคัซนีเยอะทีส่ดุ ทีมี่ Mass Vaccination เพราะ
กลุม่ประเทศเหล่านีเ้กิดภูมคุ้ิมกนัหมู่ (Herd Immunity) ไม่ได้เลอืก
ไปในกลุม่ประเทศทีมี่จ�านวนผู้ตดิเชือ้น้อย ต้องยอมรบัว่าวสิยัทศัน์
ในการบริหารจัดการวัคซีน COVID ที่หลงประเด็นของรัฐบาล 
พลาดเรื่องการจัดหาวัคซีน ด่ังค�าพูดท่ีว่า No Vaccine No  
Money น่าจะใช่ ซึ่งสอดคล้องกับผลโพลที่รัฐบาลน่าจะรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้ได้เพียง 39.19% และ
ประชาชนไม่แน่ใจถงึ 35.73% เม่ือไม่มีการเร่งฉดีวคัซนีในประเทศ
ให้เกิน 50% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ประเทศเราก็จะไม่มี
ภูมิคุ้มกันหมู่ และรายได้หลักของประเทศคือการท่องเที่ยว เม่ือ
เป็นอย่างนี้ เราจะเปิดประเทศได้อย่างไร ยิ่งฉีดวัคซีนให้ประชากร
ช้าเท่าไร ยิง่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อประเทศมากเท่านัน้ เสยีหาย
มหาศาล!

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

33คนไทยกับโควิด–19 ระลอก 3



ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : ผูชวยศาสตราจารยขวัญหทัย  เชิดชู อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ประจำสัปดาห  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ : นายพงษปภาพ  นาคเวช และนางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ
อำนวยการจัดสถานที่ : กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สถานที่ : หองปฐมพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โพลชี้ โควิด 19 ระบาดรุนแรงประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาล

คนไทยตื่นตระหนกกับโควิดรอบที่ 3

วนัที ่25 เมษายน 2564 สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับโควิด-19 
ระลอก 3” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,082 คน ส�ารวจวันที่ 16-22 
เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนมองว่าการระบาดระลอก 3 นี้ 
มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว ร้อยละ 74.29 
ท�าให้ตื่นตระหนกและวิตกกังวลมากกว่าครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 
68.40 มองว่าระลอก 3 นี้ มีความรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 70.51 
จะป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ  
ร้อยละ 83.90 มองว่ารัฐบาลน่าจะรับมือได้ ร้อยละ 39.19  
โดยคาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 3 เดือน จึงจะ ดีขึ้น ร้อยละ 50.58 
และอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ร้อยละ 58.89

นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ระบุว่าจากผลการส�ารวจประชาชนมองว่าการระบาด
ระลอกนี้รุนแรงขยายวงกว้างรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ถึงแม้จะเริ่ม  
คุน้ชนิกับสถานการณ์ แต่ก็ยงักงัวลเร่ืองการติดเชือ้และผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิข้ึน รฐับาลควรเพิม่มาตรการเชงิรุก การตรวจหาเชือ้อย่าง
ทั่วถึง และการเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การรับมือที่ล่าช้า 
เช่นนี้จึงกังวลว่าอาจจะมีการระบาดระลอก 4 ตามมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยว่า ท�าไม Mass 
Vaccination Campaigns จึงส�าคัญการระบาดของ COVID-19 

ระลอก 3 สายพันธุ์อังกฤษที่มีความรุนแรงและติดได้ง่ายขึ้น ท�าให้
ประเทศไทยต้องเจอกับวิกฤตเหมือนช่วงต้นปี 2020 ท�าไมจึงเกิด
ซ�้ากับคนไทยอีกครั้ง!! เราต้องปรับในมุมมองของกลุ่มผู้ลงทุนและ
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิเขาเลอืก ท่ีจะเดนิทางหรอืเลือกลงทนุในกลุ่ม
ประเทศทีม่กีารฉดีวคัซนีเยอะทีส่ดุ ทีมี่ Mass Vaccination เพราะ
กลุ่มประเทศเหล่านีเ้กิดภูมคิุม้กันหมู่ (Herd Immunity) ไม่ได้เลือก
ไปในกลุ่มประเทศท่ีมีจ�านวนผู้ติดเชือ้น้อย ต้องยอมรบัว่าวสิยัทศัน์
ในการบริหารจัดการวัคซีน COVID ท่ีหลงประเด็นของรัฐบาล 
พลาดเรื่องการจัดหาวัคซีน ด่ังค�าพูดที่ว่า No Vaccine No  
Money น่าจะใช่ ซึ่งสอดคล้องกับผลโพลที่รัฐบาลน่าจะรับมือกับ
สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ครั้งนี้ได้เพียง 39.19% และ
ประชาชนไม่แน่ใจถงึ 35.73% เมือ่ไม่มีการเร่งฉดีวคัซนีในประเทศ
ให้เกิน 50% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ประเทศเราก็จะไม่มี
ภูมิคุ้มกันหมู่ และรายได้หลักของประเทศคือการท่องเท่ียว เม่ือ
เป็นอย่างนี้ เราจะเปิดประเทศได้อย่างไร ยิ่งฉีดวัคซีนให้ประชากร
ช้าเท่าไร ยิง่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อประเทศมากเท่านัน้ เสียหาย
มหาศาล!

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย เชิดชู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

34 คนไทยกับโควิด–19 ระลอก 3
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นับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 จวบจนถงึปัจจุบันนั้น พบว่ามีการแพร่ระบาด
ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาแล้วถึง 3 ระลอกด้วยกัน โดยระลอกล่าสุดที่เกิดข้ึนในเดือนเมษายน ปี 2564 นี้ นับเป็นระลอกที่ 3  
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ส่งผลให้มีจ�านวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็น 
วงกว้างมากกว่าระลอกท่ีผ่านมา โดยมรีายงานว่ามต้ีนตอของการแพร่ระบาดมาจากแรงงานต่างด้าวหรอืคนไทยทีข้่ามฝ่ังแถบชายแดน1 
ซึ่งอาการของผู้ติดเชื้อจะแตกต่างจากสายพันธุ์เดิม คือ มีอาการตาแดง น�้ามูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่น และเมื่อเชื้อลงปอดจะส่งผลให้
มีอาการแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจ�านวน 
2,082 คน ในประเด็น “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3” ผ่านทางระบบออนไลน์ ในระหว่าง 
วันที่ 16-22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ จากการส�ารวจดังกล่าวพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุต�่ากว่า 
29 ปี และประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ว่า มีความรุนแรง
มากกว่าระลอกอื่น ร้อยละ 60.60 ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่มีความคิดเห็นต่อประเด็นเดียวกันที่ร้อยละ 70.51 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากลุ่มคนรุน่ใหม่จะมคีวามคดิเหน็ต่อความรนุแรงในการระบาดค่อนข้างต�า่ แต่เม่ือสอบถามถงึความคดิเห็นต่อการท�างานของรัฐบาล
กลับพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะรับมือได้ หรือคิดว่าไม่น่าจะรับมือสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 76.72 ในขณะที่
ประชาชนในภาพรวมกลับมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นเดียวกันที่ร้อยละ 60.81 จึงอาจสรุปได้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นต่อ 
การท�างานของรฐับาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 คร้ังนี ้ตลอดจนอาจหมายความรวมไปถงึไม่เชือ่มัน่ต่อการท�างาน
ของรัฐบาลในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

เม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีท�าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อการท�างานของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในครั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มักมีพฤติกรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ท�าให้มีการตื่นตัวและมีทัศนติต่อการเมืองแตกต่างจากคนรุ่นก่อน2 โดยเฉพาะ 
ที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความความคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ณ ปัจจุบันที่ค่อนข้างร้อนแรงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาวัคซีนที่ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน การตัดสินใจ 
ไม่ล็อกดาวน์เนื่องจากกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจ จ�านวนผู้ติดเชื้อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้าง 
รายได้หลักให้กับประเทศ การที่รัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เช่น การควบคุมธุรกิจสีเทา การควบคุมการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สิ่งเหล่านี้
ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้น และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนจ�านวนมาก จนท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการ
ของรัฐบาลในที่สุด3

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มี
ความคดิเหน็ในประเดน็ดงักล่าว 3 อนัดบัแรก คอื อนัดบัที ่1 การแพร่ระบาดกระจายไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ ร้อยละ 79.40 
เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ เกิดจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธ์ุปกติถึง  
1.7 เท่า ประกอบกับผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ จึงท�าให้ในเวลาเพียง 24 วัน นับแต่มีการแพร่ระบาด พบว่ามีผู้ติดเชื้อจ�านวน
มากถึง 24,159 คน4 อันดับที่ 2 คือ กลัวว่ารัฐบาลจะรับมือไม่ไหว/ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ร้อยละ 70.14 เนื่องจากประชาชน
บางส่วนมองว่า การระบาดในระลอกนี้มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลไม่ประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์เพื่อลดการเคลื่อนย้าย 
ของประชาชน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) 
มีจ�านวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ปัญหาการรับผู้ป่วยไปรักษาไม่ทันท่วงที ท�าให้เกิดการเสียชีวิตรายวัน 
เพิ่มมากขึ้น5 นอกจากน้ี ท่ีผ่านมารัฐบาลยังได้ใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ  ประชาชนบางส่วนจงึไม่มัน่ใจว่ารฐับาลจะมงีบประมาณเพยีงพอในการแก้ปัญหาได้อีกต่อไป รวมถงึการจัดหาวคัซนีทีล่่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการ เป็นต้น3 และอันดับท่ี 3 คือ เป็นห่วง/ค�านึงถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวและส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพ/การท�ามาหากิน ร้อยละ 69.25 เนื่องจากการแพร่ระบาดในระลอก 3 นี้ อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็น
วันหยุดยาวที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการน�าเชื้อมาแพร่ในครอบครัว ดังรายงานข้อมูลของ 
กรมควบคุมโรคที่พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในครอบครัว6 อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัว เช่น ปัญหาการตกงาน ปัญหาการมีรายได้ลดลง หรือการน�าเงินออมมาใช้จ่ายจนเริ่มหมดไป เป็นต้น7 
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35คนไทยกับโควิด–19 ระลอก 3
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นับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 จวบจนถงึปัจจุบันนั้น พบว่ามีการแพร่ระบาด
ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมาแล้วถึง 3 ระลอกด้วยกัน โดยระลอกล่าสุดที่เกิดข้ึนในเดือนเมษายน ปี 2564 นี้ นับเป็นระลอกที่ 3  
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ ส่งผลให้มีจ�านวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายเป็น 
วงกว้างมากกว่าระลอกทีผ่่านมา โดยมรีายงานว่ามต้ีนตอของการแพร่ระบาดมาจากแรงงานต่างด้าวหรอืคนไทยทีข้่ามฝ่ังแถบชายแดน1 
ซึ่งอาการของผู้ติดเชื้อจะแตกต่างจากสายพันธุ์เดิม คือ มีอาการตาแดง น�้ามูกไหล ไม่มีไข้ บางรายมีผื่น และเมื่อเชื้อลงปอดจะส่งผลให้
มีอาการแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจ�านวน 
2,082 คน ในประเด็น “ความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3” ผ่านทางระบบออนไลน์ ในระหว่าง 
วันที่ 16-22 เมษายน 2564 ทั้งนี้ จากการส�ารวจดังกล่าวพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุต�่ากว่า 
29 ปี และประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ว่า มีความรุนแรง
มากกว่าระลอกอื่น ร้อยละ 60.60 ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่มีความคิดเห็นต่อประเด็นเดียวกันที่ร้อยละ 70.51 อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่ากลุม่คนรุน่ใหม่จะมคีวามคดิเหน็ต่อความรนุแรงในการระบาดค่อนข้างต�า่ แต่เมือ่สอบถามถงึความคดิเหน็ต่อการท�างานของรฐับาล
กลับพบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะรับมือได้ หรือคิดว่าไม่น่าจะรับมือสูงเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 76.72 ในขณะที่
ประชาชนในภาพรวมกลับมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นเดียวกันที่ร้อยละ 60.81 จึงอาจสรุปได้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อมั่นต่อ 
การท�างานของรฐับาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ครัง้นี ้ตลอดจนอาจหมายความรวมไปถงึไม่เชือ่มัน่ต่อการท�างาน
ของรัฐบาลในด้านอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

เม่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท�าให้กลุ่มคนรุ่นใหม่รู้สึกไม่เชื่อมั่นต่อการท�างานของรัฐบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ในครั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่มักมีพฤติกรรมในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นหาข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ท�าให้มีการตื่นตัวและมีทัศนติต่อการเมืองแตกต่างจากคนรุ่นก่อน2 โดยเฉพาะ 
ที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารหรือการแสดงความความคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ณ ปัจจุบันที่ค่อนข้างร้อนแรงในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจัดหาวัคซีนที่ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน การตัดสินใจ 
ไม่ล็อกดาวน์เนื่องจากกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจ จ�านวนผู้ติดเชื้อท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวที่สร้าง 
รายได้หลักให้กับประเทศ การที่รัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิง การทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เช่น การควบคุมธุรกิจสีเทา การควบคุมการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า สิ่งเหล่านี้
ล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งส้ิน และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนจ�านวนมาก จนท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความไม่เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการ
ของรัฐบาลในที่สุด3

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 พบว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่มี
ความคดิเห็นในประเดน็ดังกล่าว 3 อนัดบัแรก คอื อนัดับที ่1 การแพร่ระบาดกระจายไปยงัพืน้ทีต่่าง ๆ  อย่างรวดเรว็ ร้อยละ 79.40 
เนื่องจากการแพร่ระบาดคร้ังนี้ เกิดจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธ์ุปกติถึง  
1.7 เท่า ประกอบกับผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ จึงท�าให้ในเวลาเพียง 24 วัน นับแต่มีการแพร่ระบาด พบว่ามีผู้ติดเชื้อจ�านวน
มากถึง 24,159 คน4 อันดับที่ 2 คือ กลัวว่ารัฐบาลจะรับมือไม่ไหว/ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ ร้อยละ 70.14 เนื่องจากประชาชน
บางส่วนมองว่า การระบาดในระลอกนี้มีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลไม่ประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์เพื่อลดการเคลื่อนย้าย 
ของประชาชน ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีจ�านวนเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) 
มีจ�านวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ปัญหาการรับผู้ป่วยไปรักษาไม่ทันท่วงที ท�าให้เกิดการเสียชีวิตรายวัน 
เพิ่มมากขึ้น5 นอกจากนี้ ท่ีผ่านมารัฐบาลยังได้ใช้งบประมาณจ�านวนมากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ  ประชาชนบางส่วนจึงไม่มัน่ใจว่ารัฐบาลจะมงีบประมาณเพยีงพอในการแก้ปัญหาได้อีกต่อไป รวมถงึการจัดหาวัคซีนทีล่่าช้า
ไม่ทันต่อความต้องการ เป็นต้น3 และอันดับที่ 3 คือ เป็นห่วง/ค�านึงถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวและส่งผลกระทบต่อ 
การประกอบอาชีพ/การท�ามาหากิน ร้อยละ 69.25 เนื่องจากการแพร่ระบาดในระลอก 3 นี้ อยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็น
วันหยุดยาวที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาหรือท่องเที่ยว ท�าให้เกิดการน�าเชื้อมาแพร่ในครอบครัว ดังรายงานข้อมูลของ 
กรมควบคุมโรคที่พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากการติดเชื้อในครอบครัว6 อีกทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายใน
ครอบครัว เช่น ปัญหาการตกงาน ปัญหาการมีรายได้ลดลง หรือการน�าเงินออมมาใช้จ่ายจนเริ่มหมดไป เป็นต้น7 
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จ�าได้ว่า………

จ�าได้ว่า.......ต้นปีที่แล้วคนไทยเร่ิมได้ยินชื่อ ไวรัสอู่ฮ่ัน ผ่านการเสพข่าวจาก 
social network ว่าเริ่มต้นจากชาวจีนที่ทานซุปค้างคาว ซ่ึงตอนนั้น เชื่อว่าหากใคร 
ได้ดูคลิปแล้วก็น่าจะรู้สึกขยะแขยงว่าหาอะไรทานกันไม่ได้แล้วหรือไง? จนเริ่มพัฒนา 
ไปถึงการเปลี่ยนชื่อเป็น ไวรัสโคโรนา เพื่อเลี่ยงการใช้ช่ือเมืองท่าส�าคัญของจีน 
อนัเชือ่ว่าเป็นแหล่งก�าเนดิของไวรัสนรกนี ้แถมยงัส่งผลให้ชาวจนีและชาวเอเชยีในยโุรป
และอเมริกาถูกรังเกียจ จากชนพื้นเมืองจนลามไปถึงการท�าร้ายร่างกาย 

แต่แล้วไวรัสมรณะก็ลามไปท่ัวยุโรปและอเมริกาจากเหตุเพราะชาวตะวันตก 
ไม่ชอบสวมหน้ากากอนามัยเพราะมีความเชื่อว่าหน้ากากอนามัยมีไว้ส�าหรับคนป่วย
เท่านั้น !!! …. ผิดกับชาวเอเชียส่วนใหญ่ที่มีความคล้ายคลึงกันทางด้านนิสัยอย่างหนึ่ง
คือเป็นกลุ่มคน super panic ดังนั้นอะไรที่ป้องกันได้คนเอเชียจะตอบรับอย่างดีหมด 

จ�าได้ว่า……การบริหารจัดการด้านโควิดของประเทศไทยนั้น ในช่วงแรกถือว่า
สดุยอด คอื สดุยอดทัง้ในเรือ่งโชคและสุดยอดท้ังวธิกีาร ทีก่ล้ากล่าวว่าสุดยอดนัน้ เพราะ
ตลาดนักท่องเท่ียวหลักของเรา คือ ชาวจีนและชาวยุโรปหยุด! หยุดเดินทางมา 
ท่องเท่ียวตามนโยบายของประเทศตน แถมประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวก็ถูกไวรัส
เข้าไปรุกรานกันเกือบทุกประเทศเช่นกัน จึงท�าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปใน
ประเทศต่าง ๆ ได้

จ�าได้ว่า……..คลสัเตอร์แรกของไทย คอื สนามมวยเป็นกลุม่ทีไ่ม่ค่อยมพีฤตกิรรม
หลากหลายและเข้าไปควบคุมได้ทันท่วงที ส่วนเรื่องสุดยอดคือวิธีการ lock down  
ครั้งแรกนั้นถือว่าทันท่วงทีและได้ผลดีมาก ถึงแม้จะส่งผลกับภาคธุรกิจต่าง ๆ  ไปเต็ม ๆ  
แต่หลังจากปลด lock down ที่ท�าให้ยอดผู้ติดโควิดแทบจะไม่มีในประเทศ อีกทั้ง 
การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐต่าง ๆ  เช่น เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง ฯลฯ ก็สามารถ
กระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถกลับมา
เหมือนเดิมก็ตาม 
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จ�าได้ว่า.....ในช่วงปลายปี 2563 การท่องเที่ยวของประเทศไทยเริ่มปรับเปลี่ยน
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นระดับหนึ่ง คนไทยกลุ่มที่เคยออกไปฉลองปีใหม่นอกประเทศก็ 
กลับมาเที่ยวในประเทศกันมากข้ึน คนไทยกล้าเที่ยวกล้าใช้เพราะเช่ือในทิศทางที่ดีขึ้น
ของเศรษฐกิจประเทศ แต่แล้วเพราะความประมาท หรือใช้ค�าทันสมัยก็ คือ การ์ดตก
ของคนไทยนี่แหละท�าใหใ้นต้นป ี2564 เกดิคลัสเตอรใ์หม่ทัว่ประเทศไทย สิ่งส�าคญัของ
คลสัเตอร์ทีข่ึน้เกดิจาก กลุม่นกัเทีย่วประเภทต่าง ๆ  ทีค่วบคมุยากกว่าคลสัเตอร์แรงงาน 
นัน่จงึท�าให้การควบคมุไวรสัโควดิ-19 ในประเทศไทยควบคมุยากทีสุ่ด ท�าให้ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศที่ก�าลังด�าดิ่ง ติด Top 40 ของประเทศทั่วโลกที่ติดโควิดมากที่สุด 
สอดคล้องกับทิศทางการส�ารวจของ Suan Dusit Poll แสดงให้เห็นได้ชัดว่า ประชาชน
คนไทยกังวลกับการระบาดและการกระจายระลอก 3 นี้ ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  อย่างรวดเร็ว 
มีความวิตกกังวลในการระบาด ระลอกน้ีมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมา  
สูงถึง 68.40%

การวพิากษ์วจิารณ์เรือ่งการบรหิารจัดการด้านการฉดีวัคซนีของภาครฐั คงท�าได้
ไม่มากนัก เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก อีกทั้ง เรื่องของวัคซีน ก็ยังไม่พบว่าวัคซีนตัว
ใดทีส่ามารถรบัรองผลได้ 100% ทกุคนทีฉ่ดีวคัซนีไปกย็งัถอืว่าเป็นหนทูดลองอยู ่แต่สิง่
ที่ควรจะเชื่อได้ คือ การฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ซ่ึงจะส่งผลว่า
หากผู้ใดติดเชื้อขึ้นก็จะไม่เกิดอาการรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิต ดังน้ันในการระบาด
ระลอก 3 นี้ จึงเชื่อว่าการได้รับวัคซีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพียงแต่ว่าหนทางที่แต่ละ
คนที่จะเข้าถึงวัคซีนนั้นเป็นอย่างไร ณ เวลานี้ที่ demand ยังมากกว่า supply อีกมาก

จ�าได้ว่า…..ในหนึง่ปีครึง่ทีผ่่านต้องยอมรบั…..หนกัสดุ ๆ … ในฐานะเจ้าของธรุกจิ
ด้านธรุกจิโรงแรม และสนามกอล์ฟ แต่สิง่ทีโ่ชคด ีคอื การมบีคุลากรและพนกังานทีเ่ข้าใจ
สถานการณ์และพร้อมช่วยเหลอืองค์กร ซึง่ธรุกจิด้านการบรกิารต้องอาศยันกัท่องเทีย่ว
มาใช้บริการ ดังนั้น สถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องประหยัดและอดทน เมื่อต้นทุนหลาย
อย่างสูงขึ้น เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การใช้เจลแอลกอฮอล์ การห่อภาชนะต่าง ๆ ฯลฯ  
แต่เราก็ไม่สามารถเพิ่มราคาห้องพักได้ อีกทั้งทางโรงแรมต้องลดราคาห้องลงอีก  
แต่สิ่งส�าคัญคือ การปรับตัว และอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ต่อไป …. เพราะเชื่อว่าทุกอย่าง
จะต้องดีขึ้น …. 

จากใจเจ้าของโรงแรมคนหนึ่ง
…. “ถึงแม้ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนป้องกันไวรัส 

โควิด-19 และผมก็ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารบ้านเมืองในภาวะวิกฤตเช่นนี้ … แต่รู้ว่า
หากเรายังต้องการอาศัยบนโลกใบนี้ เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับ”…….

38 คนไทยกับโควิด–19 ระลอก 3



39คนไทยกับโควิด–19 ระลอก 3



EP.31



0 10 20 30 40 50 60

“อาหารไทย” เป็นอาหารที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านรสชาติและความอร่อย ดังปรากฏหลักฐานจาก 
การได้รับรางวัลการแข่งขันด้านอาหารในระดับนานาชาติ ตลอดไปจนถึงการติดอันดับในผลส�ารวจอาหารยอดนิยมจากประชาชน 
ทั่วโลกโดยสถาบันต่าง ๆ มาโดยตลอด1 นอกเหนือไปจากความโดดเด่นในด้านรสชาติและความอร่อยแล้ว อาหารไทยส่วนใหญ่ยังมี
คุณสมบัติเป็นยาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบหลักในอาหารไทยมักประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา สารต้านอนุมูลอิสระ และ
วิตามินต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยป้องกัน และต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้2 ด้วยความพิเศษ
ของอาหารไทยดังกล่าว จึงท�าให้ประชาชนกลุ่มผู้รักสุขภาพบางส่วนนิยมน�ามาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่ไปกับ 
การดูแลและรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในยุคปัจจุบันพบว่า อาหารไทยเริ่มเป็นที่ถูกกล่าวถึงมากยิ่งขึ้นในแง่ของ 
การบริโภคเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและต่อสู้กับไวรัสดังกล่าว อาทิเช่น อาหารท่ีมีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรจ�าพวกขิง ข่า ตะไคร้ 
กระชายขาว กะเพรา เป็นต้น ทัง้นี ้เนือ่งมาจากความเชือ่ทีว่่า อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพรเหล่านีจ้ะช่วยเสรมิสร้างภมูต้ิานทาน
ให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ประชาชนได้น�ามาปฏิบัติร่วมกับแนวทางปฏิบัติ 
อื่น ๆ  เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีก�าลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน2 ดังนั้น ด้วยความส�าคัญของอาหารไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 1,192 คน ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ระหว่างวนัที ่26-29 เมษายน 2564 ในประเดน็ “อาหารไทย ยุคโควิด-19” พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามเชือ่ว่า อาหาร
สามารถต้านโควิด-19 ได้ ร้อยละ 47.53 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้ที่มีความเชื่อในประเด็นดังกล่าวใน 3 อันดับแรกพบว่า เป็น 
กลุ่มที่มีอาชีพครูและข้าราชการ กลุ่มผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ จากคุณลักษณะของประชาชน
ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวัยท่ีก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ มีสถานะทางการงานมั่นคง และ 
มีการศกึษาทีด่ ีจงึมคีวามใส่ใจในการดแูลรกัษาสขุภาพและพถีิพถัินในการเลือกสรรส่ิงท่ีดแีละมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าคนในกลุม่อืน่ ๆ 

เมือ่สอบถามถงึเมน ู“อาหารไทย” ท่ีคดิว่าน่าจะสามารถต้านโควดิ-19 ได้ พบว่า 5 อนัดบัแรกของอาหารไทยท่ีประชาชนกลุม่นี ้
เชื่อว่าน่าจะสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ คือ อันดับที่หนึ่ง ผัดกะเพรา ร้อยละ 69.89 โดยพบรายงานว่ากะเพรามีสารโอเรียนทิน 
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ และกะเพรายังมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระและต้าน 
การอกัเสบได้อกีด้วย3 อนัดบัทีส่อง อาหารท่ีมส่ีวนผสมของขงิ ร้อยละ 68.82 โดยพบว่าในขิงมสีารส�าคญั คอื ซนิเจอรอล และจินเจอรอล  

ที่สามารถช่วยยับย้ังการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้4 ทั้งนี้ ขิงน�ามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น เป็นเคร่ืองเคียง  
เครื่องดื่ม หรือเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารต่าง ๆ  อาทิเช่น ขิงดอง ไก่ผัดขิง น�้าขิง เป็นต้น อันดับที่สาม อาหารที่มีสมุนไพรนานาชนิด  
ร้อยละ 68.64 โดยพืชสมุนไพรนิยมน�ามาประกอบอาหารในรูปแบบของเครื่องเทศ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ กระชายขาว ขมิ้น 
ขิง กะเพรา หัวหอม และพริกไท เป็นต้น ซึ่งล่าสุดพบการรายงานว่า กระชายขาวมีสารแพนดูราทินเอ และพิโนสโตรบิน ท่ีมีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19 ได้ถึง 100% อีกด้วย5 อันดับที่สี่ ได้แก่ ต้มย�า ร้อยละ 58.06 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากวัตถุดิบของต้มย�าประกอบด้วยพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันอยู่หลายชนิด เช่น 
หอมแดง มีสารเคอร์ซีทินป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ เห็ด มีสารเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และมะนาว มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมการท�างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น2 และอันดับที่ห้า ได้แก่ 
แกงเลียงและแกงส้มมะรุม ร้อยละ 45.43 โดยพบว่าแกงเลียงมีกระชายขาวซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด-19 เป็น
ส่วนประกอบหลักอยู่ในเครื่องแกง ในขณะที่ มะรุมที่เป็นวัตถุดิบหลักในแกงส้มมะรุมนั้น มีสารเคอร์ซีทินที่สามารถป้องกันไม่ให้
ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้2 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า อาหารไทยส่วนใหญ่มกัมสีรรพคณุทางยา เนือ่งจากวตัถดุบิทีน่�ามาใช้ประกอบเป็นเมนู
ต่าง ๆ ล้วนมาจากพชืสมนุไพรท่ีมฤีทธิใ์นการป้องกันโรคและส่งเสรมิสุขภาพแทบท้ังสิน้ จึงเป็นการตอกย�า้ถงึความเชือ่มัน่ในคณุค่าของ 
“อาหารไทย” อนัเป็นภมูปัิญญาของบรรพบุรษุทีไ่ด้ส่ังสมมาอย่างยาวนาน ทีน่อกจากจะมรีสชาตแิละความอร่อยในระดับโลกแล้ว 
ยงัมคีณุสมบติัในการส่งเสรมิสขุภาพ สามารถป้องกนัและรกัษาโรคได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารเสรมิสขุภาพ
หรือสมุนไพรน�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง โดยเฉพาะในยามวิกฤติที่ผู ้คนต่างเฝ้ารอความหวังจากยาแผนปัจจุบัน 
ดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ณ ขณะนี ้การดแูลรกัษาสุขภาพผ่านการรบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์  
อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนคนไทยควรต้องตระหนักและหันมาให้ความส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อบ�ารุง

รักษาสุขภาพของตนเอง ดังค�ากล่าวที่ว่า “You are What you eat...รับประทานอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” นั่นเอง

1CNN Travel. (2021). The World’s 50 Best Foods. Retrieve May 1, 2021, from https://edition.cnn.com/travel/
article/world-best-food-dishes/index.html

2สุภาภรณ์ ปิติพร, ผกากรอง ขวัญข้าว, อาสาฬา เชาวน์เจริญ, ณัชชา เต็มเติมวงศ์, เบญจวรรณ หมายมั่น, จันทิมา สุวรรณ, และ
ฐานิดา บุญเชิด. (2563). อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19. ปราจีนบุรี: โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร.

3เทคโนโลยีเกษตร. (2563).“กะเพรา” ปลูกง่าย ขายดีสุดยุคนี้ ตอบโจทย์ สมุนไพรต้านไวรัส โควิด-19. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 
2564, จาก https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_145569

4Khaerunnisa, S., Kurniawan, H., Awaluddin, R., Suhartati, S., & Soetjipto, S. (2020). Potential inhibitor of  
COVID-19 main protease (Mpro) from several medicinal plant compounds by molecular docking study. 
Preprints, 2020030226. 

5คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). สารสกัดกระชายขาวต้าน COVID-19. สืบค้นเม่ือ  
1 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramaclinic/article/09sep2020-1522 

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:
 ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:
 นางสาวนงนุช อุตคุด นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นายทวีวัฒน์ พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ปรึกษา:
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

41อาหารไทยยุคโควิด-19



ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน  แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำสัปดาห
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : ศูนยอาหารดุสิตนฤมล ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ส�ารวจความคดิเห็นของ
ประชาชนต่อกรณี “อาหารไทย ในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 1,192 คน ส�ารวจวันที่ 26-29 เมษายน 2564 พบว่า  
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้
ความส�าคญักบัอาหารการกินมากข้ึน ร้อยละ 70.94 โดยพฤตกิรรม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากทีส่ดุ คอื การท�าอาหารกนิเองทีบ้่านมากขึน้ 
ร้อยละ 75.81 โดยเกือบครึ่งเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได ้
ร้อยละ 47.53 และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ร้อยละ 37.90 อาหารที่คิด
ว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร ร้อยละ 55.09 เมนูที่
นิยมรับประทานหรือท�ากินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา ร้อยละ 
32.23 รองลงมาคอื ต้มย�า ร้อยละ 24.91 ช่วงโควดิ-19 มค่ีาใช้จ่าย
เรื่องอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.42 เฉลี่ยวันละ 226 บาท

 นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลัย
สวนดุสิต เผยว่า การเลือกรับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วย
สร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะ
ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอ 
การด�าเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย 
ท่ีเพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของ
ประชาชนในยุค โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่
ประชากรประเทศไทยยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตคร้ังน้ี สิ่งส�าคัญ  
คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
ปฏบิติัตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด 
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 “โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้น�าองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการ บูรณาการ ผ่านศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ
จริงภายใต้การด�าเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
ครัวสวนดุสิต ฯลฯ เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนทั่วไป 
ให้สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ที่มีความสด สะอาด 
ปลอดภัยและราคาเหมาะสมในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
covid-19 นี้”

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 

คณบดีโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

คนไทยใส่ใจอาหารมากขึ้น

เชื่ออาหารไทยมีสมุนไพรต้านโควิด

42 อาหารไทยยุคโควิด-19



ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน  แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำสัปดาห
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : ศูนยอาหารดุสิตนฤมล ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ส�ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนต่อกรณี “อาหารไทย ในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 1,192 คน ส�ารวจวันที่ 26-29 เมษายน 2564 พบว่า  
เม่ือเปรียบเทียบก่อนและเม่ือมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้
ความส�าคญักบัอาหารการกินมากขึน้ ร้อยละ 70.94 โดยพฤตกิรรม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากทีส่ดุ คอื การท�าอาหารกนิเองทีบ้่านมากขึน้ 
ร้อยละ 75.81 โดยเกือบครึ่งเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได ้
ร้อยละ 47.53 และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ร้อยละ 37.90 อาหารที่คิด
ว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร ร้อยละ 55.09 เมนูที่
นิยมรับประทานหรือท�ากินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา ร้อยละ 
32.23 รองลงมาคอื ต้มย�า ร้อยละ 24.91 ช่วงโควดิ-19 มค่ีาใช้จ่าย
เรื่องอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.42 เฉลี่ยวันละ 226 บาท

 นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลัย
สวนดุสิต เผยว่า การเลือกรับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วย
สร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะ
ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอ 
การด�าเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย 
ท่ีเพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของ
ประชาชนในยุค โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่
ประชากรประเทศไทยยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตคร้ังน้ี สิ่งส�าคัญ  
คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
ปฏบิตัตินตามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด 
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปริมาณที่พอเหมาะและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 “โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้น�าองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการ บูรณาการ ผ่านศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ
จริงภายใต้การด�าเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
ครัวสวนดุสิต ฯลฯ เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนท่ัวไป 
ให้สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ที่มีความสด สะอาด 
ปลอดภัยและราคาเหมาะสมในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
covid-19 นี้”

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 

คณบดีโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

คนไทยใส่ใจอาหารมากขึ้น

เชื่ออาหารไทยมีสมุนไพรต้านโควิด

43อาหารไทยยุคโควิด-19



ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล : วาที่รอยตรี ดร.ธนพัฒน  แสงรุงเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำสัปดาห
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : ศูนยอาหารดุสิตนฤมล ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ส�ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนต่อกรณี “อาหารไทย ในยุคโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 1,192 คน ส�ารวจวันท่ี 26-29 เมษายน 2564 พบว่า  
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและเมื่อมีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้
ความส�าคญักบัอาหารการกินมากข้ึน ร้อยละ 70.94 โดยพฤติกรรม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปมากทีส่ดุ คอื การท�าอาหารกนิเองทีบ้่านมากขึน้ 
ร้อยละ 75.81 โดยเกือบคร่ึงเชื่อว่าอาหารไทยต้านโควิด-19 ได ้
ร้อยละ 47.53 และเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ร้อยละ 37.90 อาหารที่คิด
ว่าต้านโควิด-19 ได้ คือ อาหารที่มีสมุนไพร ร้อยละ 55.09 เมนูที่
นิยมรับประทานหรือท�ากินเองบ่อยที่สุด คือ ผัดกะเพรา ร้อยละ 
32.23 รองลงมาคอื ต้มย�า ร้อยละ 24.91 ช่วงโควดิ-19 มีค่าใช้จ่าย
เรื่องอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 39.42 เฉลี่ยวันละ 226 บาท

 นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดุสติโพล มหาวทิยาลัย
สวนดุสิต เผยว่า การเลือกรับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วย
สร้างภูมิต้านทานโรคได้นั้น เป็นวิธีการหนึ่งที่ประชาชนเลือกที่จะ
ปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ในระหว่างที่รอ 
การด�าเนินการฉีดวัคซีนจากทางภาครัฐ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่าย 
ที่เพิ่มขึ้นตามมา สะท้อนให้เห็นภาพการกินเพื่ออยู่ (รอด) ของ
ประชาชนในยุค โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียน
การเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ตามที่เกิดสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่
ประชากรประเทศไทยยังรวมถึงพลเมืองของโลกทุกคนท่ีจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการด�ารงชีวิตให้พร้อมต่อสู้วิกฤตครั้งน้ี สิ่งส�าคัญ  
คือ ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อสังคม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
ปฏบิติัตนตามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดฯอย่างเคร่งครัด 
รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ปริมาณท่ีพอเหมาะและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 “โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้น�าองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการ บูรณาการ ผ่านศาสตร์แขนงต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ
จริงภายใต้การด�าเนินธุรกิจของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
เช่น สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ  
ครัวสวนดุสิต ฯลฯ เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับประชาชนท่ัวไป 
ให้สามารถใช้บริการอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีมีความสด สะอาด 
ปลอดภัยและราคาเหมาะสมในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
covid-19 นี้”

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง 

คณบดีโรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

คนไทยใส่ใจอาหารมากขึ้น

เชื่ออาหารไทยมีสมุนไพรต้านโควิด

44 อาหารไทยยุคโควิด-19
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“อาหารไทย” เป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับไปท่ัวโลกในด้านรสชาติและความอร่อย ดังปรากฏหลักฐานจาก 
การได้รับรางวัลการแข่งขันด้านอาหารในระดับนานาชาติ ตลอดไปจนถึงการติดอันดับในผลส�ารวจอาหารยอดนิยมจากประชาชน 
ท่ัวโลกโดยสถาบันต่าง ๆ มาโดยตลอด1 นอกเหนือไปจากความโดดเด่นในด้านรสชาติและความอร่อยแล้ว อาหารไทยส่วนใหญ่ยังมี
คุณสมบัติเป็นยาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบหลักในอาหารไทยมักประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา สารต้านอนุมูลอิสระ และ
วิตามินต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยป้องกัน และต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้2 ด้วยความพิเศษ
ของอาหารไทยดังกล่าว จึงท�าให้ประชาชนกลุ่มผู้รักสุขภาพบางส่วนนิยมน�ามาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่ไปกับ 
การดูแลและรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย

จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในยุคปัจจุบันพบว่า อาหารไทยเริ่มเป็นที่ถูกกล่าวถึงมากยิ่งขึ้นในแง่ของ 
การบริโภคเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและต่อสู้กับไวรัสดังกล่าว อาทิเช่น อาหารท่ีมีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรจ�าพวกขิง ข่า ตะไคร้ 
กระชายขาว กะเพรา เป็นต้น ทัง้นี ้เนือ่งมาจากความเช่ือทีว่่า อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพรเหล่านีจ้ะช่วยเสรมิสร้างภมูต้ิานทาน
ให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ประชาชนได้น�ามาปฏิบัติร่วมกับแนวทางปฏิบัติ 
อื่น ๆ  เพื่อต่อสู้กับเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีก�าลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน2 ดังนั้น ด้วยความส�าคัญของอาหารไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 1,192 คน ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ระหว่างวันที ่26-29 เมษายน 2564 ในประเดน็ “อาหารไทย ยุคโควิด-19” พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามเชือ่ว่า อาหาร
สามารถต้านโควิด-19 ได้ ร้อยละ 47.53 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้ที่มีความเชื่อในประเด็นดังกล่าวใน 3 อันดับแรกพบว่า เป็น 
กลุ่มที่มีอาชีพครูและข้าราชการ กลุ่มผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ จากคุณลักษณะของประชาชน
ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวัยท่ีก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ มีสถานะทางการงานมั่นคง และ 
มกีารศกึษาทีด่ ีจงึมคีวามใส่ใจในการดแูลรักษาสุขภาพและพถิพีถัินในการเลือกสรรส่ิงท่ีดแีละมปีระโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าคนในกลุม่อืน่ ๆ 

เมือ่สอบถามถงึเมน ู“อาหารไทย” ท่ีคดิว่าน่าจะสามารถต้านโควดิ-19 ได้ พบว่า 5 อนัดบัแรกของอาหารไทยท่ีประชาชนกลุม่นี ้
เชื่อว่าน่าจะสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ คือ อันดับที่หนึ่ง ผัดกะเพรา ร้อยละ 69.89 โดยพบรายงานว่ากะเพรามีสารโอเรียนทิน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ และกะเพรายังมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระและต้าน 
การอกัเสบได้อกีด้วย3 อนัดบัทีส่อง อาหารท่ีมส่ีวนผสมของขงิ ร้อยละ 68.82 โดยพบว่าในขิงมสีารส�าคญั คอื ซนิเจอรอล และจินเจอรอล  

ที่สามารถช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้4 ทั้งนี้ ขิงน�ามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น เป็นเครื่องเคียง  
เครื่องดื่ม หรือเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารต่าง ๆ  อาทิเช่น ขิงดอง ไก่ผัดขิง น�้าขิง เป็นต้น อันดับที่สาม อาหารที่มีสมุนไพรนานาชนิด  
ร้อยละ 68.64 โดยพืชสมุนไพรนิยมน�ามาประกอบอาหารในรูปแบบของเครื่องเทศ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ กระชายขาว ขมิ้น 
ขิง กะเพรา หัวหอม และพริกไท เป็นต้น ซึ่งล่าสุดพบการรายงานว่า กระชายขาวมีสารแพนดูราทินเอ และพิโนสโตรบิน ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19 ได้ถึง 100% อีกด้วย5 อันดับที่สี่ ได้แก่ ต้มย�า ร้อยละ 58.06 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากวัตถุดิบของต้มย�าประกอบด้วยพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันอยู่หลายชนิด เช่น 
หอมแดง มีสารเคอร์ซีทินป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเช้ือ เห็ด มีสารเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และมะนาว มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมการท�างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น2 และอันดับที่ห้า ได้แก่ 
แกงเลียงและแกงส้มมะรุม ร้อยละ 45.43 โดยพบว่าแกงเลียงมีกระชายขาวซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด-19 เป็น
ส่วนประกอบหลักอยู่ในเครื่องแกง ในขณะที่ มะรุมที่เป็นวัตถุดิบหลักในแกงส้มมะรุมนั้น มีสารเคอร์ซีทินที่สามารถป้องกันไม่ให้
ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้2 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า อาหารไทยส่วนใหญ่มกัมสีรรพคณุทางยา เนือ่งจากวตัถดุบิทีน่�ามาใช้ประกอบเป็นเมนู
ต่าง ๆ ล้วนมาจากพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิใ์นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพแทบท้ังสิน้ จึงเป็นการตอกย�า้ถงึความเชือ่ม่ันในคณุค่าของ 
“อาหารไทย” อนัเป็นภมูปัิญญาของบรรพบรุษุทีไ่ด้สัง่สมมาอย่างยาวนาน ทีน่อกจากจะมรีสชาตแิละความอร่อยในระดบัโลกแล้ว 
ยงัมคีณุสมบตัใินการส่งเสรมิสขุภาพ สามารถป้องกนัและรกัษาโรคได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารเสรมิสขุภาพ
หรือสมุนไพรน�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง โดยเฉพาะในยามวิกฤติที่ผู ้คนต่างเฝ้ารอความหวังจากยาแผนปัจจุบัน 
ดงัเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ณ ขณะนี ้การดแูลรกัษาสขุภาพผ่านการรบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์  
อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ประชาชนคนไทยควรต้องตระหนักและหันมาให้ความส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือบ�ารุง

รักษาสุขภาพของตนเอง ดังค�ากล่าวที่ว่า “You are What you eat...รับประทานอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” นั่นเอง
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“อาหารไทย” เป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในด้านรสชาติและความอร่อย ดังปรากฏหลักฐานจาก 
การได้รับรางวัลการแข่งขันด้านอาหารในระดับนานาชาติ ตลอดไปจนถึงการติดอันดับในผลส�ารวจอาหารยอดนิยมจากประชาชน 
ทั่วโลกโดยสถาบันต่าง ๆ มาโดยตลอด1 นอกเหนือไปจากความโดดเด่นในด้านรสชาติและความอร่อยแล้ว อาหารไทยส่วนใหญ่ยังมี
คุณสมบัติเป็นยาอีกด้วย เนื่องจากวัตถุดิบหลักในอาหารไทยมักประกอบไปด้วยพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยา สารต้านอนุมูลอิสระ และ
วิตามินต่าง ๆ ที่มีสรรพคุณช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยป้องกัน และต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้2 ด้วยความพิเศษ
ของอาหารไทยดังกล่าว จึงท�าให้ประชาชนกลุ่มผู้รักสุขภาพบางส่วนนิยมน�ามาใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ ควบคู่ไปกับ 
การดูแลและรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่อีกด้วย

จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในยุคปัจจุบันพบว่า อาหารไทยเริ่มเป็นที่ถูกกล่าวถึงมากย่ิงขึ้นในแง่ของ 
การบริโภคเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและต่อสู้กับไวรัสดังกล่าว อาทิเช่น อาหารท่ีมีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรจ�าพวกขิง ข่า ตะไคร้ 
กระชายขาว กะเพรา เป็นต้น ทัง้น้ี เน่ืองมาจากความเชือ่ทีว่่า อาหารทีม่ส่ีวนประกอบของสมนุไพรเหล่านีจ้ะช่วยเสรมิสร้างภมูต้ิานทาน
ให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหน่ึงของการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ประชาชนได้น�ามาปฏิบัติร่วมกับแนวทางปฏิบัติ 
อื่น ๆ  เพื่อต่อสู้กับเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีก�าลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน2 ดังนั้น ด้วยความส�าคัญของอาหารไทยที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 1,192 คน ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ระหว่างวันที ่26-29 เมษายน 2564 ในประเดน็ “อาหารไทย ยุคโควิด-19” พบว่า ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามเช่ือว่า อาหาร
สามารถต้านโควิด-19 ได้ ร้อยละ 47.53 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของผู้ที่มีความเชื่อในประเด็นดังกล่าวใน 3 อันดับแรกพบว่า เป็น 
กลุ่มที่มีอาชีพครูและข้าราชการ กลุ่มผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ จากคุณลักษณะของประชาชน
ท้ัง 3 กลุ่มดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวัยท่ีก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ มีสถานะทางการงานมั่นคง และ 
มีการศึกษาทีดี่ จงึมีความใส่ใจในการดูแลรักษาสขุภาพและพถิพีถัินในการเลือกสรรส่ิงท่ีดแีละมปีระโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าคนในกลุม่อืน่ ๆ 

เมือ่สอบถามถงึเมน ู“อาหารไทย” ท่ีคดิว่าน่าจะสามารถต้านโควดิ-19 ได้ พบว่า 5 อนัดับแรกของอาหารไทยท่ีประชาชนกลุม่นี ้
เชื่อว่าน่าจะสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ คือ อันดับที่หนึ่ง ผัดกะเพรา ร้อยละ 69.89 โดยพบรายงานว่ากะเพรามีสารโอเรียนทิน 
ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ และกะเพรายังมีคุณสมบัติในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระและต้าน 
การอักเสบได้อีกด้วย3 อันดบัทีส่อง อาหารท่ีมส่ีวนผสมของขิง ร้อยละ 68.82 โดยพบว่าในขิงมสีารส�าคญั คือ ซินเจอรอล และจินเจอรอล  

ที่สามารถช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้4 ทั้งนี้ ขิงน�ามาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น เป็นเครื่องเคียง  
เครื่องดื่ม หรือเป็นวัตถุดิบในเมนูอาหารต่าง ๆ  อาทิเช่น ขิงดอง ไก่ผัดขิง น�้าขิง เป็นต้น อันดับที่สาม อาหารที่มีสมุนไพรนานาชนิด  
ร้อยละ 68.64 โดยพืชสมุนไพรนิยมน�ามาประกอบอาหารในรูปแบบของเครื่องเทศ ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ กระชายขาว ขมิ้น 
ขิง กะเพรา หัวหอม และพริกไท เป็นต้น ซึ่งล่าสุดพบการรายงานว่า กระชายขาวมีสารแพนดูราทินเอ และพิโนสโตรบิน ที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19 ได้ถึง 100% อีกด้วย5 อันดับที่สี่ ได้แก่ ต้มย�า ร้อยละ 58.06 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากวัตถุดิบของต้มย�าประกอบด้วยพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันอยู่หลายชนิด เช่น 
หอมแดง มีสารเคอร์ซีทินป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเช้ือ เห็ด มีสารเบต้ากลูแคนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
และมะนาว มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมการท�างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น2 และอันดับที่ห้า ได้แก่ 
แกงเลียงและแกงส้มมะรุม ร้อยละ 45.43 โดยพบว่าแกงเลียงมีกระชายขาวซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด-19 เป็น
ส่วนประกอบหลักอยู่ในเครื่องแกง ในขณะที่ มะรุมที่เป็นวัตถุดิบหลักในแกงส้มมะรุมนั้น มีสารเคอร์ซีทินที่สามารถป้องกันไม่ให้
ไวรัสเข้าเซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้2 

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า อาหารไทยส่วนใหญ่มกัมสีรรพคณุทางยา เน่ืองจากวัตถดุบิท่ีน�ามาใช้ประกอบเป็นเมนู
ต่าง ๆ ล้วนมาจากพชืสมนุไพรท่ีมฤีทธิใ์นการป้องกันโรคและส่งเสรมิสุขภาพแทบท้ังสิน้ จงึเป็นการตอกย�า้ถงึความเช่ือม่ันในคุณค่าของ 
“อาหารไทย” อนัเป็นภมิูปัญญาของบรรพบรุษุทีไ่ด้สัง่สมมาอย่างยาวนาน ทีน่อกจากจะมรีสชาตแิละความอร่อยในระดบัโลกแล้ว 
ยงัมคุีณสมบตัใินการส่งเสรมิสขุภาพ สามารถป้องกนัและรกัษาโรคได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการซือ้อาหารเสรมิสขุภาพ
หรือสมุนไพรน�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพง โดยเฉพาะในยามวิกฤติท่ีผู ้คนต่างเฝ้ารอความหวังจากยาแผนปัจจุบัน 
ดงัเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ณ ขณะนี ้การดูแลรกัษาสขุภาพผ่านการรบัประทานอาหารทีเ่ป็นประโยชน์  
อาจเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่ประชาชนคนไทยควรต้องตระหนักและหันมาให้ความส�าคัญในการน�าไปปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อบ�ารุง

รักษาสุขภาพของตนเอง ดังค�ากล่าวที่ว่า “You are What you eat...รับประทานอย่างไร ก็ได้อย่างนั้น” นั่นเอง
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ในปี 2564 เหตุการณ์ส�าคัญของปี คงหนีไม่พ้นวิกฤติการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ -19 ซึง่มคีวามสุม่เส่ียงทีจ่ะเกดิการระบาดระลอกสาม และ
ระบาดระลอกสี่อีกครั้งในหลายประเทศ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง การระบาดครั้งนี้ท�าให้
เกิดพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนไป เมื่อผู้คนหันมาให้ความสนใจ 
ในการดูแล และระมัดระวังตัวเองมากขึ้น ท้ังด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
การมองหาสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ซึ่ง “อาหาร” ก็นับเป็นอีก 
หน่ึงเรื่องท่ีส�าคัญ ที่ผู้บริโภคตระหนักและให้ความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น การเลือก 
กินอาหารท่ีมีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด และปลอดภัย จึงเป็นปัจจัยเพิ่มเข้ามา 
ในการเลอืกซือ้อาหาร รวมถงึช่องทางในการเลือกซ้ือ ผู้คนต่างหลีกเล่ียงการเดนิทาง 
ไม่อยูใ่นทีช่มุชนแออดั ทีต้่องสมัผสักบัผูค้นและมลภาวะต่าง ๆ  รอบตวั การสัง่อาหาร
รูปแบบ Delivery และปรุงอาหารทานเองที่บ้าน จึงกลายเป็นช่องทางที่ได้รับ 
ความนิยมเป็นอย่างมาก จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือก 
รับประทานอาหารที่คาดว่าน่าจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
สร้างภูมิคุ้มกันตัวเองจากโควิด-19 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
จึงขอแนะน�าสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีหลากหลายชนิด มาปรุงอาหารเพื่อ 
รับประทาน เช่น หอมแดง หอมใหญ่ กะเพรา ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว กระชาย 
เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ในภาวะวิกฤตไวรัส
โควิด -19 สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบการร้านอาหารควรเน้นเรื่อง 

1.  คงเอกลักษณ์อาหารเหมือนเดิม 
2.  ค้นคิดเมนูใหม่ ๆ ซึ่งมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก 
3.  ประกอบอาหารให้ถูกสุขอนามัย 
ถงึอย่างไรกต็าม การรับประทานอาหารนัน้ ควรจะรบัประทานอาหารทีป่รงุ 

สุกใหม่อยู่เสมอ และควรใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสดใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะรับ 
คุณประโยชน์จากการรับประทานอาหารดังกล่าว 
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จากการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตดังกล่าวมักเป็นผู้สูงอายุท่ีมี 
โรคประจ�าตัวอยู่ก่อนแล้ว โดยมีรายงานว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน โรคไต ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังพบในผู้สูงอายุที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง  
และโรคอ้วนได้อกีด้วย1 ดงันัน้ จงึนบัได้ว่า ผูส้งูอายจุดัเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 แล้วอาจมอีาการรนุแรงจนถงึแก่ชวิีต
ได้มากกว่าคนในกลุ่มอื่น ทั้งน้ี เน่ืองด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงไปตามวัย และมักมีโรคประจ�าตัว หรืออาจกล่าว 
โดยสรุปคือ ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มักจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเอง2 

อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนจ�านวนทั้งสิ้น 1,894 คน โดย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในประเด็น “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า  
ถงึแม้ผูส้งูอายจุะจดัอยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเสียชวีติจากการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 มากกว่าคนกลุม่อ่ืน แต่ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลับมองว่า ตนเองมีความเสี่ยงสูงแค่เพียงร้อยละ 18.72 เท่านั้น ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่ตอบในประเด็น
เดียวกันที่ร้อยละ 22.18 และยังสอดคล้องกับผลการส�ารวจความคิดเห็นในประเด็น “ความรู้สึกจากการติดตามข่าวสารของโควิด-19” 
ซึง่พบว่า กลุ่มผู้สงูอายุไม่รู้สึกวิตกกังวลต่อข่าวสารทีไ่ด้รับคดิเป็นร้อยละ 15.60 ในขณะทีป่ระชาชนในภาพรวมมคีวามคิดเหน็ในประเดน็
เดียวกันนี้ที่ร้อยละ 9.66 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวลต่อการรับมือกับไวรัสโควิด-19 น้อยกว่าประชาชนในภาพรวมนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาที่มาของเหตุผลท่ีกลุ่มผู้สูงอายุคิดว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง ตลอดจนไม่รู้สึกกังวลต่อข่าวสารท่ีได้รับ 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างสูงกว่าประชาชนในภาพรวม
ในทุก ๆ แนวทางการปฏิบัติตนทั้ง 5 อันดับ ดังนี้

อนัดบัท่ี 1 ใส่หน้ากากอนามยัทกุครัง้ โดยพบว่า กลุม่ผูส้งูอายมุคีวามคดิเหน็ในประเดน็นีท้ีร้่อยละ 95.40 ในขณะที ่ประชาชน
ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็ทีร้่อยละ 92.12 ทัง้นี ้การสวมหน้ากากอนามยัถอืได้ว่าเป็นวธิกีารป้องกนัไวรสัโควดิ-19 ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีรายงานว่า การสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น (สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 953 หรืออาจใช้หน้ากากเอ็น 95 ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีเช่นเดียวกัน4 

อันดับที่ 2 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/สถานท่ีแออัด โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ท่ีร้อยละ 94.91  
ในขณะที่ประชาชนในภาพรวมมีความคิดเห็นที่ร้อยละ 88.27 ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ การงดเดินทางไปยังเขต
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด รวมถึงงดการเดินทางออกนอกพ้ืนที่โดยไม่จ�าเป็นเพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเชื้อ หากมีกิจธุระต้องออกนอกบ้าน 
ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิดต่าง ๆ5

อันดบัท่ี 3 ล้างมอืบ่อย ๆ โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเดน็น้ีท่ีร้อยละ 91.95 ในขณะที ่ประชาชนในภาพรวม 
มีความคิดเห็นที่ร้อยละ 87.47 ทั้งนี้ การป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการล้างมือด้วยน�้าและสบู่อย่างถูกวิธีนั้นนับเป็นวิธีการที่ง่าย  

แต่กลับช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ เนื่องจากการล้างมือจะสามารถ
ช่วยขจัดเชื้อโรคให้หลุดออกไปจากมือของเรา ในขณะที่ การใช้เจลล้างมือนั้นเป็นการมุ่งฆ่าเชื้อบนผิวหนัง ซึ่งอาจไม่สามารถก�าจัด
ได้ทั้งหมด ดังนั้น การใช้เจลแอลกอฮอล์ จึงควรเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเช้ือโรค
เท่านั้น6

อันดับที่ 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที่จ�าเป็น โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นน้ีที่ร้อยละ 89.16  
ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมีความคิดเหน็ทีร้่อยละ 77.91 ทัง้นี ้การอยูบ้่านหรอืออกนอกบ้านเท่าทีจ่�าเป็น นอกจากจะสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงในการออกไปรับเชื้อแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและเป็นพาหะน�าเชื้อออกไป 
แพร่กระจายเชื้อต่อไปยังผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนในวัยท�างานและวัยเรียน7 ดังนั้น การท�างานที่บ้าน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หรืออยู่แต่ในเคหสถาน จึงสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี 

อันดับที่ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้
ทีร้่อยละ 77.18 ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมคีวามคิดเห็นทีร้่อยละ 64.01 ทัง้นี ้การสร้างภูมคิุม้กนัของร่างกายสามารถท�าได้
ด้วยการดูแลสุขภาพ เช่น ลดความเครียด นอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน�้าเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกก�าลังกายอย่างพอเหมาะ

เป็นประจ�า8 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และหากจ�าเป็นต้องทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เป็นต้น5 
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ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:
 ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์  อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:
 น.ส.ณปภร เจี้ยวเห้ง  นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 น.ส.ณปภร เจี้ยวเห้ง  นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ปรึกษา:
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อันดับที� 3 ล้างมือบ่อย ๆ
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 91.95
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 87.47

ตนเองมีความเสี�ยงสูง ร้อยละ 18.72
ไม่วิตกกังวลต่อข่าวสารที�ได้รับ ร้อยละ 15.60 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการเอาชนะโควิด-19

อันดับที� 1 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั�ง
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 95.40
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 92.12

อันดับที� 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที�จําเป�น
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 89.16
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 77.91

อันดับที� 2 งดเดินทางไปยังพื�นที�เสี�ยง/สถานที�แออัด
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 94.91
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 88.27

อันดับที� 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกําลังกาย 
              พักผ่อนให้เพียงพอ

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 77.18
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 64.01

คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19

การให้ความสําคัญกับการปฎิบัติตนเพื�อการอยู่รอดจากไวรัสโควิด-19 
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ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  อาจารยนิรัตนชฎา  ไชยงาม อาจารยประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ประจำสัปดาห   ทารกและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  :  ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร 
  ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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 สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่น 
ให้กับประชาชนโดยเร็ว เผยผลส�ารวจ  คนไทยกับการเอาชนะ 
โควิด-19 2564 พบว่าทางรอดครั้งนี้ “ฉีดวัคซีน มีเพียง 45.24% 
เท่านั้น ประชาชนต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น  
ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยั
สวนดุสิต ระบุผลส�ารวจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับการ
เอาชนะโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,894 คน ส�ารวจวันที่  
3-7 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม
ปกติทั่วไป ร้อยละ 41.55 รองลงมาคือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
22.18 เมื่อติดตามข่าวรู้สึกวิตกกังวลและเครียดมากขึ้น ร้อยละ 
46.04 ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 หมดค่าใช้จ่ายไปกับ
หน้ากากอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 83.94 โดยจะรับมือด้วยการ 
ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 83.32 และจะใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 92.12 จากความวิตกกังวลของคนไทยที่
เพิม่มากขึน้ในช่วงนี ้ส่วนหนึง่เป็นเพราะข่าวสถานการณ์โควดิ-19 
ท่ีรุนแรงมากขึ้น รวมถึงการรับมือของรัฐบาลที่ค่อนข้างล่าช้า 
ประชาชนจึงต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย  
ไม่ไปในที่เสี่ยงและล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนี้ผลโพลยังพบว่า มีผู้
ที่ตอบว่าสิ่งที่จะท�าให้อยู่รอดจากโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน  
มีเพียงร้อยละ 45.24 เท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล
ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดย
เร็ว ไม่เช่นนั้นการเอาชนะโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอน

ด้าน “อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม”  อาจารย์ประจ�าสาขาการ
พยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ระบ ุโควดิ-19 เป็นโรคทีท่�าลายวถิชีีวติการ
เป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง จากผลโพลจะเห็นว่าการ
ระบาด ในระลอกที่ 3 นี้ ประชาชนมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครัดเมือ่ไปใน ท่ีสาธารณะ แต่ขณะอยู่
บ้านยังละเลยกันอยู่มากเนื่องจากคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย จึง

พบการติดเชื้อภายในครอบครัวมากขึ้น ท�าให้ประชาชนที่ติดตาม
ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกดิความเครียดและความ
วติกกังวล เน่ืองจากแนวโน้มผู้ติดเชือ้และผู้ป่วยเพิม่ข้ึน ในทางกลับ
กันมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย 
และการรับผู้ป่วยเข้ารักษายังมีความล่าช้า อีกทั้งบุคลากรทางการ
แพทย์และทรัพยากรมีจ�ากัด ทางรอดของสถานการณ์โควิด-19  
ในครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนต้อง
ดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิง 
ต้ังครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือ
และเยยีวยาอย่างชดัเจน รวดเรว็และรดักุม อกีทัง้ต้องจดัหาวคัซนี
ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

スアンドゥシット・ラチャパット大学スアンドゥシット世論調査セ
ンター（スアンドゥシット・ポール）は2021年5月9日、タイ全国の1,894
人を対象に5月3日から7日にオンラインで実施された、新型コロナウ
イルス第3波の克服についての世論調査の結果を発表しました。

【あなたの新型コロナウイルスの感染リスクは？】
１，平均的なリスク 41.55パーセント
２，高リスク 22.18％
３，低リスク 21.54％
４，リスクはわからない 14.73パーセント

【新型コロナウイルスに関する最新情報を見て思うことは？】
１，とても不安、強いストレス 46.04％
２，以前同様に不安 36.43％
３，心配していない、ストレスなし 9.66％
４，不安少ない、ストレス少ない 7.87％

【新型コロナウイルス感染拡大で増えた費用は】
１，マスク 83.94％
２，消毒用アルコール 73.84％
３，水道代、電気代 47.26
４，フードデリバリー／デリバリー 45.40％

【新型コロナウイルス第3波の対処法は？】
１，感染リスクの高い場所に近寄らない 83.32％
２，日常生活でも意識する 71.96％
３，保健省や医師の指示に従う 67.63％
４，信頼できるとろこから情報を得る 65.47％

【新型コロナウイルス第3波を乗り切るには？】
１，常にマスクを着用 92.12％
２，リスクの高い場所や混雑している場所を避ける 88.27％
３，頻繁に手を洗う 87.47％
４，外出しない／必要なときだけ外出する 77.91％

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม อาจารย์ประจ�าสาขาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็ว
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ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  อาจารยนิรัตนชฎา  ไชยงาม อาจารยประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ประจำสัปดาห   ทารกและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  :  ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร 
  ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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 สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจและความเช่ือม่ัน 
ให้กับประชาชนโดยเร็ว เผยผลส�ารวจ  คนไทยกับการเอาชนะ 
โควิด-19 2564 พบว่าทางรอดครั้งนี้ “ฉีดวัคซีน มีเพียง 45.24% 
เท่านั้น ประชาชนต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น  
ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นกัวิจยั สวนดุสติโพล มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ระบุผลส�ารวจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับการ
เอาชนะโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,894 คน ส�ารวจวันที่  
3-7 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม
ปกติทั่วไป ร้อยละ 41.55 รองลงมาคือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
22.18 เมื่อติดตามข่าวรู้สึกวิตกกังวลและเครียดมากขึ้น ร้อยละ 
46.04 ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 หมดค่าใช้จ่ายไปกับ
หน้ากากอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 83.94 โดยจะรับมือด้วยการ 
ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 83.32 และจะใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 92.12 จากความวิตกกังวลของคนไทยที่
เพิม่มากขึน้ในช่วงน้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะข่าวสถานการณ์โควิด-19 
ที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการรับมือของรัฐบาลท่ีค่อนข้างล่าช้า 
ประชาชนจึงต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย  
ไม่ไปในที่เสี่ยงและล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนี้ผลโพลยังพบว่า มีผู้
ที่ตอบว่าสิ่งที่จะท�าให้อยู่รอดจากโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน  
มีเพียงร้อยละ 45.24 เท่านั้น นี่เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล
ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อม่ันให้กับประชาชนโดย
เร็ว ไม่เช่นนั้นการเอาชนะโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอน

ด้าน “อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม”  อาจารย์ประจ�าสาขาการ
พยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ระบุ โควิด-19 เป็นโรคทีท่�าลายวถิชีวีติการ
เป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิง จากผลโพลจะเห็นว่าการ
ระบาด ในระลอกที่ 3 นี้ ประชาชนมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครัดเมือ่ไปใน ทีส่าธารณะ แต่ขณะอยู่
บ้านยังละเลยกันอยู่มากเนื่องจากคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย จึง

พบการติดเชื้อภายในครอบครัวมากข้ึน ท�าให้ประชาชนที่ติดตาม
ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกดิความเครียดและความ
วิตกกังวล เนือ่งจากแนวโน้มผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยเพิม่ขึน้ ในทางกลับ
กันมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย 
และการรับผู้ป่วยเข้ารักษายังมีความล่าช้า อีกทั้งบุคลากรทางการ
แพทย์และทรัพยากรมีจ�ากัด ทางรอดของสถานการณ์โควิด-19  
ในครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนต้อง
ดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิง 
ตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือ
และเยยีวยาอย่างชดัเจน รวดเรว็และรดักมุ อกีทัง้ต้องจดัหาวคัซนี
ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

スアンドゥシット・ラチャパット大学スアンドゥシット世論調査セ
ンター（スアンドゥシット・ポール）は2021年5月9日、タイ全国の1,894
人を対象に5月3日から7日にオンラインで実施された、新型コロナウ
イルス第3波の克服についての世論調査の結果を発表しました。

【あなたの新型コロナウイルスの感染リスクは？】
１，平均的なリスク 41.55パーセント
２，高リスク 22.18％
３，低リスク 21.54％
４，リスクはわからない 14.73パーセント

【新型コロナウイルスに関する最新情報を見て思うことは？】
１，とても不安、強いストレス 46.04％
２，以前同様に不安 36.43％
３，心配していない、ストレスなし 9.66％
４，不安少ない、ストレス少ない 7.87％

【新型コロナウイルス感染拡大で増えた費用は】
１，マスク 83.94％
２，消毒用アルコール 73.84％
３，水道代、電気代 47.26
４，フードデリバリー／デリバリー 45.40％

【新型コロナウイルス第3波の対処法は？】
１，感染リスクの高い場所に近寄らない 83.32％
２，日常生活でも意識する 71.96％
３，保健省や医師の指示に従う 67.63％
４，信頼できるとろこから情報を得る 65.47％

【新型コロナウイルス第3波を乗り切るには？】
１，常にマスクを着用 92.12％
２，リスクの高い場所や混雑している場所を避ける 88.27％
３，頻繁に手を洗う 87.47％
４，外出しない／必要なときだけ外出する 77.91％

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม อาจารย์ประจ�าสาขาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็ว

51คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19



ผูดำเนินรายการ : นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  อาจารยนิรัตนชฎา  ไชยงาม อาจารยประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ประจำสัปดาห   ทารกและการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  :  ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ :  นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  : นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด 
  และนายปยวัฒน  สุวรรณโยธี กองประชาสัมพันธ
สถานที่   : หองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร 
  ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19

poll
ep.32

talk

by S u a n  D u s i t  P o l lสวนดุสิตโพล
รับชม

ปีที่ 71 | ฉบับที่ 24542

n ปีที่ 71 ฉบับที่ 24542 n วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
www.siamrath.co.th

 สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่น 
ให้กับประชาชนโดยเร็ว เผยผลส�ารวจ  คนไทยกับการเอาชนะ 
โควิด-19 2564 พบว่าทางรอดครั้งนี้ “ฉีดวัคซีน มีเพียง 45.24% 
เท่านั้น ประชาชนต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น  
ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว

นางสาวพรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดสิุตโพล มหาวทิยาลัย
สวนดุสิต ระบุผลส�ารวจ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับการ
เอาชนะโควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,894 คน ส�ารวจวันที่  
3-7 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม
ปกติทั่วไป ร้อยละ 41.55 รองลงมาคือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ร้อยละ 
22.18 เมื่อติดตามข่าวรู้สึกวิตกกังวลและเครียดมากขึ้น ร้อยละ 
46.04 ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 หมดค่าใช้จ่ายไปกับ
หน้ากากอนามัยมากที่สุด ร้อยละ 83.94 โดยจะรับมือด้วยการ 
ไม่ไปในที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 83.32 และจะใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 92.12 จากความวิตกกังวลของคนไทยที่
เพิม่มากขึน้ในช่วงนี ้ส่วนหนึง่เป็นเพราะข่าวสถานการณ์โควดิ-19 
ที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการรับมือของรัฐบาลที่ค่อนข้างล่าช้า 
ประชาชนจึงต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย  
ไม่ไปในที่เสี่ยงและล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนี้ผลโพลยังพบว่า มีผู้
ที่ตอบว่าสิ่งที่จะท�าให้อยู่รอดจากโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน  
มีเพียงร้อยละ 45.24 เท่าน้ัน น่ีเป็นส่ิงที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล
ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดย
เร็ว ไม่เช่นนั้นการเอาชนะโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอน

ด้าน “อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม”  อาจารย์ประจ�าสาขาการ
พยาบาล มารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ระบ ุโควดิ-19 เป็นโรคทีท่�าลายวถิชีวีติการ
เป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ไปโดยส้ินเชิง จากผลโพลจะเห็นว่าการ
ระบาด ในระลอกที่ 3 นี้ ประชาชนมีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัอย่างเคร่งครัดเมือ่ไปใน ทีส่าธารณะ แต่ขณะอยู่
บ้านยังละเลยกันอยู่มากเนื่องจากคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัย จึง

พบการติดเชื้อภายในครอบครัวมากขึ้น ท�าให้ประชาชนที่ติดตาม
ข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกดิความเครียดและความ
วติกกังวล เนือ่งจากแนวโน้มผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยเพิม่ขึน้ ในทางกลับ
กันมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัย 
และการรับผู้ป่วยเข้ารักษายังมีความล่าช้า อีกทั้งบุคลากรทางการ
แพทย์และทรัพยากรมีจ�ากัด ทางรอดของสถานการณ์โควิด-19  
ในครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนต้อง
ดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิง 
ตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือ
และเยยีวยาอย่างชดัเจน รวดเรว็และรดักมุ อกีทัง้ต้องจดัหาวคัซนี
ที่มีประสิทธิภาพหลากหลายให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

スアンドゥシット・ラチャパット大学スアンドゥシット世論調査セ
ンター（スアンドゥシット・ポール）は2021年5月9日、タイ全国の1,894
人を対象に5月3日から7日にオンラインで実施された、新型コロナウ
イルス第3波の克服についての世論調査の結果を発表しました。

【あなたの新型コロナウイルスの感染リスクは？】
１，平均的なリスク 41.55パーセント
２，高リスク 22.18％
３，低リスク 21.54％
４，リスクはわからない 14.73パーセント

【新型コロナウイルスに関する最新情報を見て思うことは？】
１，とても不安、強いストレス 46.04％
２，以前同様に不安 36.43％
３，心配していない、ストレスなし 9.66％
４，不安少ない、ストレス少ない 7.87％

【新型コロナウイルス感染拡大で増えた費用は】
１，マスク 83.94％
２，消毒用アルコール 73.84％
３，水道代、電気代 47.26
４，フードデリバリー／デリバリー 45.40％

【新型コロナウイルス第3波の対処法は？】
１，感染リスクの高い場所に近寄らない 83.32％
２，日常生活でも意識する 71.96％
３，保健省や医師の指示に従う 67.63％
４，信頼できるとろこから情報を得る 65.47％

【新型コロナウイルス第3波を乗り切るには？】
１，常にマスクを着用 92.12％
２，リスクの高い場所や混雑している場所を避ける 88.27％
３，頻繁に手を洗う 87.47％
４，外出しない／必要なときだけ外出する 77.91％

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
อ.นิรัตน์ชฎา ไชยงาม อาจารย์ประจ�าสาขาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564

สวนดุสิตโพลแนะรัฐเร่งสร้างความเข้าใจ
และความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็ว
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จากการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตดังกล่าวมักเป็นผู้สูงอายุท่ีมี 
โรคประจ�าตัวอยู่ก่อนแล้ว โดยมีรายงานว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน โรคไต ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังพบในผู้สูงอายุที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง  
และโรคอ้วนได้อีกด้วย1 ดงันัน้ จงึนบัได้ว่า ผูส้งูอายจัุดเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 แล้วอาจมอีาการรนุแรงจนถงึแก่ชวิีต
ได้มากกว่าคนในกลุ่มอื่น ทั้งนี้ เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงไปตามวัย และมักมีโรคประจ�าตัว หรืออาจกล่าว 
โดยสรุปคือ ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มักจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเอง2 

อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนจ�านวนทั้งสิ้น 1,894 คน โดย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในประเด็น “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า  
ถงึแม้ผูส้งูอายจุะจัดอยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเสียชีวติจากการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 มากกว่าคนกลุม่อืน่ แต่ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลับมองว่า ตนเองมีความเสี่ยงสูงแค่เพียงร้อยละ 18.72 เท่านั้น ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่ตอบในประเด็น
เดียวกันที่ร้อยละ 22.18 และยังสอดคล้องกับผลการส�ารวจความคิดเห็นในประเด็น “ความรู้สึกจากการติดตามข่าวสารของโควิด-19” 
ซึง่พบว่า กลุม่ผูส้งูอายไุม่รูส้กึวติกกังวลต่อข่าวสารทีไ่ด้รบัคดิเป็นร้อยละ 15.60 ในขณะทีป่ระชาชนในภาพรวมมีความคดิเห็นในประเดน็
เดียวกันนี้ที่ร้อยละ 9.66 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวลต่อการรับมือกับไวรัสโควิด-19 น้อยกว่าประชาชนในภาพรวมนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาที่มาของเหตุผลท่ีกลุ่มผู้สูงอายุคิดว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มที่มีความเส่ียงสูง ตลอดจนไม่รู้สึกกังวลต่อข่าวสารท่ีได้รับ 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างสูงกว่าประชาชนในภาพรวม
ในทุก ๆ แนวทางการปฏิบัติตนทั้ง 5 อันดับ ดังนี้

อนัดับท่ี 1 ใส่หน้ากากอนามยัทกุครัง้ โดยพบว่า กลุม่ผู้สงูอายุมคีวามคดิเหน็ในประเดน็นีท้ีร้่อยละ 95.40 ในขณะที ่ประชาชน
ในภาพรวมมีความคดิเหน็ทีร้่อยละ 92.12 ทัง้นี ้การสวมหน้ากากอนามยัถอืได้ว่าเป็นวธิกีารป้องกนัไวรสัโควดิ-19 ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีรายงานว่า การสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น (สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 953 หรืออาจใช้หน้ากากเอ็น 95 ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีเช่นเดียวกัน4 

อันดับที่ 2 งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/สถานท่ีแออัด โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ท่ีร้อยละ 94.91  
ในขณะที่ประชาชนในภาพรวมมีความคิดเห็นที่ร้อยละ 88.27 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ การงดเดินทางไปยังเขต
พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมถึงงดการเดินทางออกนอกพื้นท่ีโดยไม่จ�าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีกิจธุระต้องออกนอกบ้าน 
ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิดต่าง ๆ5

อนัดบัท่ี 3 ล้างมอืบ่อย ๆ โดยพบว่า กลุม่ผูส้งูอายมีุความคิดเหน็ในประเดน็นีท่ี้ร้อยละ 91.95 ในขณะที ่ประชาชนในภาพรวม 
มีความคิดเห็นที่ร้อยละ 87.47 ทั้งนี้ การป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการล้างมือด้วยน�้าและสบู่อย่างถูกวิธีนั้นนับเป็นวิธีการที่ง่าย  

แต่กลับช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ เนื่องจากการล้างมือจะสามารถ
ช่วยขจัดเชื้อโรคให้หลุดออกไปจากมือของเรา ในขณะที่ การใช้เจลล้างมือนั้นเป็นการมุ่งฆ่าเชื้อบนผิวหนัง ซึ่งอาจไม่สามารถก�าจัด
ได้ทั้งหมด ดังนั้น การใช้เจลแอลกอฮอล์ จึงควรเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค
เท่านั้น6

อันดับที่ 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที่จ�าเป็น โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้ที่ร้อยละ 89.16  
ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมีความคิดเหน็ทีร้่อยละ 77.91 ทัง้น้ี การอยูบ้่านหรือออกนอกบ้านเท่าทีจ่�าเป็น นอกจากจะสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงในการออกไปรับเชื้อแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและเป็นพาหะน�าเชื้อออกไป 
แพร่กระจายเชื้อต่อไปยังผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนในวัยท�างานและวัยเรียน7 ดังนั้น การท�างานที่บ้าน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หรืออยู่แต่ในเคหสถาน จึงสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี 

อันดับที่ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้
ทีร้่อยละ 77.18 ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมคีวามคดิเห็นทีร้่อยละ 64.01 ทัง้นี ้การสร้างภูมคิุม้กนัของร่างกายสามารถท�าได้
ด้วยการดูแลสุขภาพ เช่น ลดความเครียด นอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน�้าเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกก�าลังกายอย่างพอเหมาะ

เป็นประจ�า8 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และหากจ�าเป็นต้องทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เป็นต้น5 
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อันดับที� 3 ล้างมือบ่อย ๆ
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 91.95
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 87.47

ตนเองมีความเสี�ยงสูง ร้อยละ 18.72
ไม่วิตกกังวลต่อข่าวสารที�ได้รับ ร้อยละ 15.60 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการเอาชนะโควิด-19

อันดับที� 1 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั�ง
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 95.40
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 92.12

อันดับที� 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที�จําเป�น
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 89.16
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 77.91

อันดับที� 2 งดเดินทางไปยังพื�นที�เสี�ยง/สถานที�แออัด
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 94.91
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 88.27

อันดับที� 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกําลังกาย 
              พักผ่อนให้เพียงพอ

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 77.18
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 64.01

คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19

การให้ความสําคัญกับการปฎิบัติตนเพื�อการอยู่รอดจากไวรัสโควิด-19 

53คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19



จากการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตดังกล่าวมักเป็นผู้สูงอายุท่ีมี 
โรคประจ�าตัวอยู่ก่อนแล้ว โดยมีรายงานว่าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน โรคไต ตามล�าดับ นอกจากนี้ ยังพบในผู้สูงอายุที่มีโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง  
และโรคอ้วนได้อกีด้วย1 ดงันัน้ จงึนบัได้ว่า ผูส้งูอายจุดัเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 แล้วอาจมอีาการรนุแรงจนถงึแก่ชีวิต
ได้มากกว่าคนในกลุ่มอื่น ท้ังน้ี เน่ืองด้วยสภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลดลงไปตามวัย และมักมีโรคประจ�าตัว หรืออาจกล่าว 
โดยสรุปคือ ความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มักจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเอง2 

อย่างไรก็ตาม จากผลการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนจ�านวนทั้งสิ้น 1,894 คน โดย “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ในประเด็น “คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19” ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า  
ถงึแม้ผูส้งูอายจุะจดัอยูใ่นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเสียชวีติจากการตดิเช้ือไวรัสโควดิ-19 มากกว่าคนกลุ่มอืน่ แต่ผูต้อบแบบสอบถาม
ที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุกลับมองว่า ตนเองมีความเสี่ยงสูงแค่เพียงร้อยละ 18.72 เท่านั้น ซึ่งต�่ากว่าประชาชนในภาพรวมที่ตอบในประเด็น
เดียวกันที่ร้อยละ 22.18 และยังสอดคล้องกับผลการส�ารวจความคิดเห็นในประเด็น “ความรู้สึกจากการติดตามข่าวสารของโควิด-19” 
ซ่ึงพบว่า กลุม่ผูส้งูอายไุม่รู้สกึวติกกังวลต่อข่าวสารท่ีได้รับคดิเป็นร้อยละ 15.60 ในขณะทีป่ระชาชนในภาพรวมมีความคดิเหน็ในประเดน็
เดียวกันนี้ที่ร้อยละ 9.66 แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุรู้สึกวิตกกังวลต่อการรับมือกับไวรัสโควิด-19 น้อยกว่าประชาชนในภาพรวมนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาที่มาของเหตุผลท่ีกลุ่มผู้สูงอายุคิดว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มที่มีความเส่ียงสูง ตลอดจนไม่รู้สึกกังวลต่อข่าวสารท่ีได้รับ 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ค่อนข้างสูงกว่าประชาชนในภาพรวม
ในทุก ๆ แนวทางการปฏิบัติตนทั้ง 5 อันดับ ดังนี้

อันดับท่ี 1 ใส่หน้ากากอนามยัทกุครัง้ โดยพบว่า กลุม่ผู้สงูอายมุคีวามคดิเหน็ในประเดน็นีท้ีร้่อยละ 95.40 ในขณะที ่ประชาชน
ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็ทีร้่อยละ 92.12 ทัง้นี ้การสวมหน้ากากอนามยัถอืได้ว่าเป็นวธิกีารป้องกนัไวรสัโควดิ-19 ท่ีมปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีรายงานว่า การสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น (สวมหน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิด-19 ได้ถึงร้อยละ 953 หรืออาจใช้หน้ากากเอ็น 95 ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีเช่นเดียวกัน4 

อันดับที่ 2 งดเดินทางไปยังพ้ืนที่เส่ียง/สถานท่ีแออัด โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นน้ีท่ีร้อยละ 94.91  
ในขณะท่ีประชาชนในภาพรวมมีความคิดเห็นท่ีร้อยละ 88.27 ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ การงดเดินทางไปยังเขต
พื้นท่ีควบคุมสูงสุด รวมถึงงดการเดินทางออกนอกพื้นท่ีโดยไม่จ�าเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีกิจธุระต้องออกนอกบ้าน 
ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิดต่าง ๆ5

อนัดับท่ี 3 ล้างมอืบ่อย ๆ โดยพบว่า กลุม่ผูส้งูอายมีุความคิดเห็นในประเดน็นีท่ี้ร้อยละ 91.95 ในขณะที ่ประชาชนในภาพรวม 
มีความคิดเห็นที่ร้อยละ 87.47 ทั้งนี้ การป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการล้างมือด้วยน�้าและสบู่อย่างถูกวิธีนั้นนับเป็นวิธีการที่ง่าย  

แต่กลับช่วยลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ เน่ืองจากการล้างมือจะสามารถ
ช่วยขจัดเชื้อโรคให้หลุดออกไปจากมือของเรา ในขณะที่ การใช้เจลล้างมือนั้นเป็นการมุ่งฆ่าเชื้อบนผิวหนัง ซึ่งอาจไม่สามารถก�าจัด
ได้ทั้งหมด ดังนั้น การใช้เจลแอลกอฮอล์ จึงควรเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค
เท่านั้น6

อันดับที่ 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที่จ�าเป็น โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นน้ีท่ีร้อยละ 89.16  
ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมีความคิดเหน็ทีร้่อยละ 77.91 ทัง้นี ้การอยูบ้่านหรอืออกนอกบ้านเท่าทีจ่�าเป็น นอกจากจะสามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงในการออกไปรับเชื้อแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและเป็นพาหะน�าเชื้อออกไป 
แพร่กระจายเชื้อต่อไปยังผู้อื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคนในวัยท�างานและวัยเรียน7 ดังนั้น การท�างานที่บ้าน การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ หรืออยู่แต่ในเคหสถาน จึงสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี 

อันดับที่ 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ โดยพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีความคิดเห็นในประเด็นนี้
ทีร้่อยละ 77.18 ในขณะที ่ประชาขนในภาพรวมมคีวามคดิเห็นทีร้่อยละ 64.01 ทัง้นี ้การสร้างภูมคิุม้กนัของร่างกายสามารถท�าได้
ด้วยการดูแลสุขภาพ เช่น ลดความเครียด นอนหลับให้เพียงพอ ดื่มน�้าเปล่าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกก�าลังกายอย่างพอเหมาะ

เป็นประจ�า8 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ และหากจ�าเป็นต้องทานอาหารร่วมกันควรใช้ช้อนกลางส่วนตัว เป็นต้น5 
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อันดับที� 3 ล้างมือบ่อย ๆ
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 91.95
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 87.47

ตนเองมีความเสี�ยงสูง ร้อยละ 18.72
ไม่วิตกกังวลต่อข่าวสารที�ได้รับ ร้อยละ 15.60 

ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการเอาชนะโควิด-19

อันดับที� 1 ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั�ง
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 95.40
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 92.12

อันดับที� 4 อยู่บ้าน/ออกข้างนอกเท่าที�จําเป�น
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 89.16
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 77.91

อันดับที� 2 งดเดินทางไปยังพื�นที�เสี�ยง/สถานที�แออัด
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 94.91
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 88.27

อันดับที� 5 ดูแลสุขภาพตัวเอง ออกกําลังกาย 
              พักผ่อนให้เพียงพอ

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 77.18
ประชาชนโดยรวม ร้อยละ 64.01

คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19

การให้ความสําคัญกับการปฎิบัติตนเพื�อการอยู่รอดจากไวรัสโควิด-19 

54 คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19



จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 
ท�าให้มีผู้ติดเชื้อสะสมท่ัวโลกมากกว่า 189 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตกว่า 4 ล้านคน  
ในประเทศไทยมีผู ้ติดเชื้อสะสม 381,907 คน เสียชีวิต 3,099 คน (ข้อมูลวันที่  
16 กรกฎาคม 2564) ก่อให้เกิดการสูญเสียและสร้างบาดแผลในใจให้กับครอบครัว 
และบคุคลอนัเป็นทีร่กั ทัง้ยงัสร้างความบอบช�า้ให้กบับคุลากรทางสุขภาพนกัรบชุดขาว
ที่เป็นด่านหน้า สถานการณ์ขณะน้ีสะท้อนถึงการขาดประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการหลายระดบั ทีส่�าคญัการระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ
ทุกมิติ ท้ังเศษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การศึกษา และวัฒนธรรม การท่ีคนไทยจะ
เอาชนะโควิด-19 จ�าเป็นต้องผลึกก�าลังร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ทั่วประเทศ ระหว่างวันท่ี 5-7 พฤษภาคม 2564 กรณี “คนไทยกับการเอาชนะ 
โควิด-19” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,894 คน (ส�ารวจทางออนไลน์)  
ผลการส�ารวจพบดังนี้ 

ประชาชนมีการรับมือกับโควิด-19 โดยไม่ไปที่เสี่ยง (ร้อยละ 83.32) รองลงมา
คือ มีสติในการใช้ชีวิตประจ�าวัน (ร้อยละ 71.96) และปฏิบัติตามค�าแนะน�าจากแพทย์/
กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 67.63) ประชาชนมีการปฏิบัติเพื่อให้อยู่รอดจาก 
โควิด-19 โดย ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง (ร้อยละ 92.12) งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง/
สถานทีแ่ออดั (ร้อยละ 88.27) และล้างมอืบ่อย ๆ  (ร้อยละ 87.47) จะเหน็ได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการและค�าแนะน�าของกระทรวงสาธารณสุข แต่มีประชาชน
บางส่วนไม่ได้ปฏบิตัติาม ทัง้น้ีอาจต้องศกึษาเชงิลกึถึงเหตผุลหรอืความจ�าเป็นและด�าเนิน
การแก้ไขที่สาเหตุต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้น การที่คนไทย 
จะเอาชนะโควิด-19 ให้ได้น้ัน เพียงแค่การดูแลป้องตนเองและครอบครัวไม่เพียงพอ 
ประชาชนควรต้องมีการปฏิบัติเชิงรุก เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อ ด้วยการมีส่วนร่วม
ตดิตามการบรหิารจดัการของรฐั ทัง้การจดัสรรวคัซนี มาตรการช่วยเหลอืเพือ่การยงัชพี 
การดูแลและการเคลื่อนย้ายแรงงานตาม site ก่อสร้างในพื้นที่ การบริหารจัดการเพื่อ
การดูแลบุคคลที่ติดเชื้อ ทั้งที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และที่ต้องเข้ารับการ
ดแูลในโรงพยาบาลสนาม รวมถงึตดิตามข้อมลูข่าวสารและให้ความร่วมมือกบัมาตรการ
การกักตัวที่บ้าน (home isolation) ด้วยความเข้าใจ ไม่รังเกียจเมื่อมีคนในชุมชนต้อง
เข้าระบบ home isolation และร่วมเป็นก�าลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า เช่ือว่า  
การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนน่าจะช่วยให้คนไทยเอาชนะโควิด-19 และ
ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ 
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55คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19
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“Work From Home (WFH)” หรือ “การทำางานท่�บ้าน” จั่ดุเป็น New Normal ดุ้านการทำางานอย่างหนึ�งท่�เกิดุขึ้�นในสังคมี
โลกปัจ่จุ่บัน สืบเนื�องจ่ากประชื้าชื้นไดุ้ม่ีการปรับเปล่�ยนพฤติกรรมีจ่ากการทำางาน ณี สถานท่�ตั�ง มีาเป็นการทำางานอย่้ท่�บ้านมีากยิ�งขึ้�น  
ทั�งน่� เพื�อเป็นการช่ื้วยยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไม่ีให้ลุกลามีออกไปเป็นวงกว้างนั�นเอง ดัุงนั�น  การทำางานท่�บ้านจึ่งถือเป็น
ร้ปแบบข้องการทำางานยุคใหม่ี โดุยม่ีลักษณีะเป็นการทำางานท่�เน้นการใช้ื้เทคโนโลย่ข้องอุปกรณ์ีการสื�อสารส่วนตัวท่�ม่ีอย้่ เช่ื้น แลปท็อป
 หรือสมีาร์ทโฟื้น เปน็ต้น ซึี�งช่ื้วยให้การทำางานเกิดุความีสะดุวกรวดุเร็ว สามีารถทำางานหรือสื�อสารถึงกันท่�ไหนเมืี�อไหร่ก็ไดุ้1 ทั�งน่� ในส่วน
ข้องประเทศไทยนั�น กระแสการทำางานท่�บา้นไดุ้เริ�มีต้นขึ้�นเมืี�อกระทรวงสาธารณีสุข้ไดุ้ประกาศให้โรคติดุเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 เป็นโรคติดุต่อ
อันตรายตามีพระราชื้บญัญัติโรคติดุต่อ พ.ศ. 2558 และตอ่มีาไดุม่้ีมีติคณีะรฐัมีนตร่เห็นชื้อบประกาศใช้ื้พระราชื้กำาหนดุการบรหิารราชื้การ
ในสถานการณ์ีฉุีกเฉิีน พ.ศ. 2548 (พรก.ฉุีกเฉิีน) เพื�อควบคุมีสถานการณ์ีการระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ตั�งแต่วันท่� 26 ม่ีนาคมี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมีา2  โดุยข้อความีร่วมีมืีอจ่ากหน่วยงานภัาครัฐและเอกชื้นให้พนักงานทำางานท่�บ้าน เนื�องจ่ากมีองว่าจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุ 
การแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้ 

 จ่ากมีาตรการข้อความีร่วมีมืีอให้ประชื้าชื้นทำางานท่�บ้านข้องรัฐบาลดัุงกล่าว “สวนดุุสิตโพล” มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต จึ่งไดุ้
ทำาการสำารวจ่ความีคิดุเห็นข้องประชื้าชื้นทั�วประเทศ จ่ำานวนทั�งสิ�น 1,553 คน ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่� 10-13 พฤษภัาคมี 
2564 ในประเด็ุน “พฤติกรรมีข้องคนไทยกับการทำางานท่�บ้าน (Work From Home)” ซึี�งพบข้้อสังเกตท่�น่าสนใจ่ว่า กลุ่มีอาช่ื้พท่�ต้อง
ทำางานท่�บ้านมีากท่�สุดุ 3 อันดัุบแรก ไดุ้แก่ คร้/อาจ่ารย์ ร้อยละ 56.96 นักเร่ยน/นักศึกษา ร้อยละ 43.48 และธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย  
ร้อยละ 42.72 ทั�งน่� อาจ่กล่าวไดุ้ว่าทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวน่�ไดุ้ให้ความีร่วมีมืีอต่อการปฏิิบัติตามีมีาตรการทำางานท่�บ้านอย่างเคร่งครัดุ
ดัุงใจ่ความีตอนหนึ�งข้อง พรก. ฉุีกเฉิีน ฉีบับท่� 23 ท่�ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชื้การและหน่วยงานข้องรัฐ เจ้่าข้องกิจ่การหรือผ้้ประกอบการ
ภัาคเอกชื้น พิจ่ารณีาดุำาเนนิมีาตรการขั้�นส้งสุดุเพื�อลดุจ่ำานวนการเดุนิทางข้องเจ้่าหนา้ท่�และบคุลากรท่�อย้ใ่นความีรบัผดิุชื้อบเพื�อปอ้งกนั
และลดุโอกาสเส่�ยงต่อการแพร่เชืื้�อเป็นระยะเวลาต่อเนื�องออกไปอ่กอย่างน้อยสิบส่�วัน ซึี�งอาจ่สั�งการให้ปฏิิบัติงานนอกสถานท่�ตั�ง  
การลดุจ่ำานวนบุคคลท่�ประจ่ำาอย้่สถานท่�ตั�ง การสลับวันทำางาน หรือวิธ่การอื�นใดุตามีความีเหมีาะสมี โดุยพิจ่ารณีาให้เพ่ยงพอต่อภัารกิจ่
ในการให้บริการประชื้าชื้น”3 

เมืี�อพิจ่ารณีาถึงประเด็ุนคำาถามีเก่�ยวกับข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้านพบว่า ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวม่ีความีคิดุเห็น
สอดุคล้องกันกับประชื้าชื้นในภัาพรวมี โดุยม่ีความีเชืื้�อว่า การทำางานท่�บ้านจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้เป็น
อันดัุบหนึ�ง ท่�ร้อยละ 91.26, 86.44 และ 80.58 ตามีลำาดัุบ สอดุคล้องตามีการคาดุการณ์ีข้องกระทรวงสาธารณีสุข้ท่�ไดุ้ออกมีาข้อความีร่วมีมืีอ
หน่วยงานภัาคเอกชื้นและภัาครัฐ ในการจั่ดุร้ปแบบการทำางานท่�บ้านอย่างน้อย 2 สัปดุาห์ โดุยเฉีพาะในจั่งหวัดุท่�เป็นพื�นท่�เส่�ยง  
เพื�อชื้ว่ยลดุและควบคมุีการแพรเ่ชืื้�อโควดิุ 19  ซึี�งหากมีก่ารดุำาเนนิการรว่มีกบัการปดิุสถานท่�เส่�ยง ลดุกจิ่กรรมีการรวมีตวั การลอ็คดุาวน์

เฉีพาะจุ่ดุ ตลอดุจ่นประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอในดุ้านพฤติกรรมีส่วนบุคคลแล้วนั�น คาดุว่าจ่ะทำาให้มี่ผ้้ติดุเชืื้�อต่อวันลดุลงตำ�ากว่า  
100 คน ในระยะ 1 เดืุอนข้้างหน้าไดุ้4

 อย่างไรก็ตามี แม้ีจ่ะให้ความีร่วมีมืีอในการทำางานเป็นอย่างดุ่ แต่ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พ ก็ยังพบข้้อเส่ยท่�เกิดุจ่าก
การทำางานท่�บ้านดุ้วยเช่ื้นกัน โดุยคร้/อาจ่ารย์ และผ้้ประกอบธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย ม่ีมุีมีมีองว่า ทำาให้เกิดุค่าใช้ื้จ่่ายเพิ�มีขึ้�น เช่ื้น  
ค่านำ�า-ไฟื้ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.91 และร้อยละ 59.18 ตามีลำาดัุบ ทั�งน่� เนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านทำาให้ม่ีการใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้าเพิ�มีมีากขึ้�น
จ่ากการเปิดุแอร์ เปิดุพัดุลมี เปิดุคอมีพิวเตอร์ทำางานทั�งวัน ตลอดุจ่นค่าใช้ื้จ่่ายอื�น ๆ ท่�สืบเนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านดุ้วย5   
ในข้ณีะท่� นักเร่ยน/นักศึกษามีองถึงข้้อเส่ยข้องทำางานท่�บ้านคือ ปัญหาดุ้านอุปกรณ์ี เครื�องมืีอไม่ีสะดุวกเหมีือนท่�โรงเร่ยน/
มีหาวิทยาลัย ร้อยละ 67.24 ทั�งน่� เนื�องจ่ากการเร่ยนออนไลน์ต้องใช้ื้อุปกรณ์ี คอมีพิวเตอร์ ปริ�นเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ยิ�งใน
การเร่ยนข้องเด็ุกเล็กนั�น ต้องม่ีพ่อแม่ี/ผ้้ปกครองท่�ช่ื้วยดุ้แลในการใช้ื้อุปกรณ์ีหรือการใช้ื้งานโปรแกรมีต่าง ๆ ตลอดุเวลา รวมีทั�ง
บ้านหรือท่�พักอาศัยต้องม่ีสภัาพแวดุล้อมีท่�ไม่ีเอื�อต่อการเร่ยนดุ้วย4 ตลอดุจ่นการเร่ยนทางออนไลน์ยังไม่ีสามีารถตอบสนองต่อ 
การเร่ยนภัาคปฏิิบัติไดุ้ ดัุงรายงานการสำารวจ่ความีคิดุเห็นในการเร่ยนการสอนออนไลน์ในสถานการณี์การแพร่ระบาดุข้อง 
โควิดุ-19 พบว่า นักเร่ยน/นักศึกษาม่ีปัญหาในการเร่ยนการสอนออนไลน์ ถึงร้อยละ 94.75 โดุยพบว่า ม่ีปัญหาข้าดุความีเข้้าใจ่
สำาหรับรายวิชื้าท่�เน้นภัาคปฏิิบัติ ท่�ร้อยละ 29.106 

 ดัุงนั�น จ่ากท่�กล่าวมีาข้้างต้นจ่ะเห็นไดุ้ว่า การผลักดัุนมีาตรการการทำางานท่�บ้านอย่างม่ีประสิทธิภัาพนั�น รัฐบาล หน่วยงาน
หรือองค์กรต้นสังกัดุ ควรต้องให้การสนับสนุนทั�งในดุ้านนโยบาย ดุ้านการวางแผน การมีอบหมีายงาน การติดุต่อสื�อสาร ตลอดุจ่น
อำานวยความีสะดุวกในการจ่ัดุหาอุปกรณ์ีท่�จ่ำาเป็นสำาหรับการทำางานให้อย่างเหมีาะสมี เพื�อให้ประชื้าชื้นสามีารถทำางานท่�บ้านให้
ไดุ้อย่างม่ีคุณีภัาพ แล้วยังสามีารถช่ื้วยประเทศชื้าติในการยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้อย่างม่ีประสิทธิภัาพอ่กดุ้วย
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 “สวนดุุสิตโพล” คนไทย “Work From Home”  พบว่า 
การทำางานท่�บ้าน (WFH) ม่ีข้้อดุ่คือร้้สึกปลอดุภััย ลดุการแพร่เชืื้�อ
“โควิดุ-19” 74.82% มีองว่าม่ีข้้อเส่ยคือ ม่ีค่าใช้ื้จ่่ายเพิ�มีขึ้�น 
65.80%

“สวนดุุสิตโพล” มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต สำารวจ่ความีคิดุเห็น
ข้องประชื้าชื้นต่อกรณ่ี “พฤติกรรมีข้องคนไทยกับการทำางาน 
ท่�บ้าน” หรือ “Work From Home” กลุ่มีตัวอย่างจ่ำานวน 1,553 
คน สำารวจ่วันท่� 10–13 พ.ค. 64 พบว่า ในช่ื้วงน่�คนไทยทำางาน 
ท่�บ้านรอ้ยละ 42.72 และทำาทั�งท่�บ้านและท่�ทำางาน ร้อยละ 34.45 
โดุยเห็นว่าการทำางานท่�บ้าน (WFH) ทำาให้ร้้สึกปลอดุภััย ลดุการ
แพร่เชืื้�อโควิดุ-19 ร้อยละ 74.82 ข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้าน (WFH) 
คือ ลดุการแพร่ระบาดุข้องโรค ร้อยละ 88.33 ข้้อเส่ยคือ ม่ีค่าใช้ื้จ่่าย
เพิ�มีขึ้�น ร้อยละ 65.80 จ่ากการทำางานท่�บ้านผลงานประสบความี
สำาเร็จ่ร้อยละ 70.33 ส่วนความีชืื้�นชื้อบต่อร้ปแบบการทำางาน พบว่า
 ชื้อบทั�งการทำางานท่�บ้านและการทำางาน ท่�ทำางาน ร้อยละ 37.17 
และเห็นว่านโยบายการทำางานท่�บ้านนั�นช่ื้วยลดุการแพร่เชืื้�อโควิดุ
-19 ไดุ้ ร้อยละ 82.66

นางสาวพรพรรณี บัวทอง นักวิจั่ย สวนดุุสิตโพล มีหาวิทยาลัย
สวนดุุสิต กล่าวว่า ในระยะเวลาปีกว่าท่�ภัาคประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอ
ดุ้วยการทำางานท่�บ้าน (WFH) และปฏิิบัติตามีมีาตรการเฝ้้าระวัง
ตัวเองอย่างเคร่งครัดุ เพราะต้องการให้สถานการณ์ีโควิดุ-19 นั�น 
“เจ็่บแต่จ่บ” เศรษฐกิจ่กลับมีาฟ้ื้�นตัว  ในส่วนข้องภัาครัฐเองก็ต้อง
เร่งมีาตรการอื�น ๆ ไปพร้อมีกันดุ้วย ทั�งการรับมืีอและเร่งการฉ่ีดุ
วัคซ่ีนให้เร็วท่�สุดุเพื�อให้ประเทศเดิุนหน้าต่อไปไดุ้

ดุ้าน ผศ.ทิพสุดุา คิดุเลิศ รองผ้้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลย่สารสนเทศ มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต กล่าวว่า  
การทำางานท่�บ้าน (Work From Home) เป็นแนวคิดุช่ื้วยลดุต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ่ ถึงแม้ีการทำางานท่�บ้านจ่ะทำาให้ม่ีค่าสาธารณ้ีปโภัค
ท่�เพิ�มีมีากขึ้�น แต่ภัาครฐักไ็ดุอ้อกมีาตรการเยย่วยาเปน็การแบง่เบา
ประชื้าชื้น ซึี�งการทำางานท่�บ้านจ่ะเกดิุประสทิธิภัาพไดุนั้�น ควรแยก
เวลาทำางานและเวลาส่วนตัว (Work Time and Personal Time) 
เพื�อกำาหนดุชัื้�วโมีงการทำางานและความีสำาเร็จ่ข้องงานและองค์กร
ก็ควรกำาหนดุนโยบาย (Policy) ใหชั้ื้ดุเจ่นในเรื�องการทำางานท่�บ้าน
 นำาเทคโนโลย่มีาใช้ื้ให้เกิดุประโยชื้น์ สร้างสำานักงานเสมืีอน  
(Virtual Office) สนับสนุนการใช้ื้แพลตฟื้อร์มีหรือแอปพลิเคชื้ัน 
ในการสื�อสารและทำางานร่วมีกันในองค์กร หรือพัฒนาร้ปแบบ 
การทำางานเป็นแบบไฮบริดุ (Hybrid model) ท่�เน้นการทำางาน
แบบผสมีผสาน พนักงานสามีารถเลือกทำางานจ่ากท่�บ้านหรือ 
ท่�สำานักงานไดุ้อย่างเหมีาะสมี ทั�งน่�จ่ะเห็นไดุ้ว่าการทำางานท่�บ้าน  
“ทำาให้เกิดุสิ�งใหม่ี” นั�นคือ “วิถ่การทำางานร้ปแบบใหม่ี” และ 
ยังเป็นการช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องโควิดุ-19 ไดุ้อ่กดุ้วย

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััย สวนดุสิตโพล
 ผศ.ทิพสุดา คิิดเลิศ 

รองผ้�อำานวยการสำานักวิทยบัริการและเทคิโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ท่� 16 พฤษภัาคมี 2564
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แพร่เชืื้�อโควิดุ-19 ร้อยละ 74.82 ข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้าน (WFH) 
คือ ลดุการแพร่ระบาดุข้องโรค ร้อยละ 88.33 ข้้อเส่ยคือ ม่ีค่าใช้ื้จ่่าย
เพิ�มีขึ้�น ร้อยละ 65.80 จ่ากการทำางานท่�บ้านผลงานประสบความี
สำาเร็จ่ร้อยละ 70.33 ส่วนความีชืื้�นชื้อบต่อร้ปแบบการทำางาน พบว่า
 ชื้อบทั�งการทำางานท่�บ้านและการทำางาน ท่�ทำางาน ร้อยละ 37.17 
และเห็นว่านโยบายการทำางานท่�บ้านนั�นช่ื้วยลดุการแพร่เชืื้�อโควิดุ
-19 ไดุ้ ร้อยละ 82.66

นางสาวพรพรรณี บัวทอง นักวิจั่ย สวนดุุสิตโพล มีหาวิทยาลัย
สวนดุุสิต กล่าวว่า ในระยะเวลาปีกว่าท่�ภัาคประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอ
ดุ้วยการทำางานท่�บ้าน (WFH) และปฏิิบัติตามีมีาตรการเฝ้้าระวัง
ตัวเองอย่างเคร่งครัดุ เพราะต้องการให้สถานการณ์ีโควิดุ-19 นั�น 
“เจ็่บแต่จ่บ” เศรษฐกิจ่กลับมีาฟ้ื้�นตัว  ในส่วนข้องภัาครัฐเองก็ต้อง
เร่งมีาตรการอื�น ๆ ไปพร้อมีกันดุ้วย ทั�งการรับมืีอและเร่งการฉ่ีดุ
วัคซ่ีนให้เร็วท่�สุดุเพื�อให้ประเทศเดิุนหน้าต่อไปไดุ้

ดุ้าน ผศ.ทิพสุดุา คิดุเลิศ รองผ้้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลย่สารสนเทศ มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต กล่าวว่า  
การทำางานท่�บ้าน (Work From Home) เป็นแนวคิดุช่ื้วยลดุต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ่ ถึงแม้ีการทำางานท่�บ้านจ่ะทำาให้ม่ีค่าสาธารณ้ีปโภัค
ท่�เพิ�มีมีากขึ้�น แต่ภัาครฐักไ็ดุอ้อกมีาตรการเยย่วยาเปน็การแบง่เบา
ประชื้าชื้น ซึี�งการทำางานท่�บ้านจ่ะเกดิุประสทิธิภัาพไดุนั้�น ควรแยก
เวลาทำางานและเวลาส่วนตัว (Work Time and Personal Time) 
เพื�อกำาหนดุชัื้�วโมีงการทำางานและความีสำาเร็จ่ข้องงานและองค์กร
ก็ควรกำาหนดุนโยบาย (Policy) ใหชั้ื้ดุเจ่นในเรื�องการทำางานท่�บ้าน
 นำาเทคโนโลย่มีาใช้ื้ให้เกิดุประโยชื้น์ สร้างสำานักงานเสมืีอน  
(Virtual Office) สนับสนุนการใช้ื้แพลตฟื้อร์มีหรือแอปพลิเคชื้ัน 
ในการสื�อสารและทำางานร่วมีกันในองค์กร หรือพัฒนาร้ปแบบ 
การทำางานเป็นแบบไฮบริดุ (Hybrid model) ท่�เน้นการทำางาน
แบบผสมีผสาน พนักงานสามีารถเลือกทำางานจ่ากท่�บ้านหรือ 
ท่�สำานักงานไดุ้อย่างเหมีาะสมี ทั�งน่�จ่ะเห็นไดุ้ว่าการทำางานท่�บ้าน  
“ทำาให้เกิดุสิ�งใหม่ี” นั�นคือ “วิถ่การทำางานร้ปแบบใหม่ี” และ 
ยังเป็นการช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องโควิดุ-19 ไดุ้อ่กดุ้วย

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััย สวนดุสิตโพล
 ผศ.ทิพสุดา คิิดเลิศ 

รองผ้�อำานวยการสำานักวิทยบัริการและเทคิโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ท่� 16 พฤษภัาคมี 2564
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รับชม

 “สวนดุุสิตโพล” คนไทย “Work From Home”  พบว่า 
การทำางานท่�บ้าน (WFH) ม่ีข้้อดุ่คือร้้สึกปลอดุภััย ลดุการแพร่เชืื้�อ
“โควิดุ-19” 74.82% มีองว่าม่ีข้้อเส่ยคือ ม่ีค่าใช้ื้จ่่ายเพิ�มีขึ้�น 
65.80%

“สวนดุุสิตโพล” มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต สำารวจ่ความีคิดุเห็น
ข้องประชื้าชื้นต่อกรณ่ี “พฤติกรรมีข้องคนไทยกับการทำางาน 
ท่�บ้าน” หรือ “Work From Home” กลุ่มีตัวอย่างจ่ำานวน 1,553 
คน สำารวจ่วันท่� 10–13 พ.ค. 64 พบว่า ในช่ื้วงน่�คนไทยทำางาน 
ท่�บ้านรอ้ยละ 42.72 และทำาทั�งท่�บ้านและท่�ทำางาน ร้อยละ 34.45 
โดุยเห็นว่าการทำางานท่�บ้าน (WFH) ทำาให้ร้้สึกปลอดุภััย ลดุการ
แพร่เชืื้�อโควิดุ-19 ร้อยละ 74.82 ข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้าน (WFH) 
คือ ลดุการแพร่ระบาดุข้องโรค ร้อยละ 88.33 ข้้อเส่ยคือ ม่ีค่าใช้ื้จ่่าย
เพิ�มีขึ้�น ร้อยละ 65.80 จ่ากการทำางานท่�บ้านผลงานประสบความี
สำาเร็จ่ร้อยละ 70.33 ส่วนความีชืื้�นชื้อบต่อร้ปแบบการทำางาน พบว่า
 ชื้อบทั�งการทำางานท่�บ้านและการทำางาน ท่�ทำางาน ร้อยละ 37.17 
และเห็นว่านโยบายการทำางานท่�บ้านนั�นช่ื้วยลดุการแพร่เชืื้�อโควิดุ
-19 ไดุ้ ร้อยละ 82.66

นางสาวพรพรรณี บัวทอง นักวิจั่ย สวนดุุสิตโพล มีหาวิทยาลัย
สวนดุุสิต กล่าวว่า ในระยะเวลาปีกว่าท่�ภัาคประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอ
ดุ้วยการทำางานท่�บ้าน (WFH) และปฏิิบัติตามีมีาตรการเฝ้้าระวัง
ตัวเองอย่างเคร่งครัดุ เพราะต้องการให้สถานการณ์ีโควิดุ-19 นั�น 
“เจ็่บแต่จ่บ” เศรษฐกิจ่กลับมีาฟ้ื้�นตัว  ในส่วนข้องภัาครัฐเองก็ต้อง
เร่งมีาตรการอื�น ๆ ไปพร้อมีกันดุ้วย ทั�งการรับมืีอและเร่งการฉ่ีดุ
วัคซ่ีนให้เร็วท่�สุดุเพื�อให้ประเทศเดิุนหน้าต่อไปไดุ้

ดุ้าน ผศ.ทิพสุดุา คิดุเลิศ รองผ้้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลย่สารสนเทศ มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต กล่าวว่า  
การทำางานท่�บ้าน (Work From Home) เป็นแนวคิดุช่ื้วยลดุต้นทุน
ทางเศรษฐกิจ่ ถึงแม้ีการทำางานท่�บ้านจ่ะทำาให้ม่ีค่าสาธารณ้ีปโภัค
ท่�เพิ�มีมีากขึ้�น แต่ภัาครฐักไ็ดุอ้อกมีาตรการเยย่วยาเปน็การแบง่เบา
ประชื้าชื้น ซึี�งการทำางานท่�บ้านจ่ะเกดิุประสทิธิภัาพไดุนั้�น ควรแยก
เวลาทำางานและเวลาส่วนตัว (Work Time and Personal Time) 
เพื�อกำาหนดุชัื้�วโมีงการทำางานและความีสำาเร็จ่ข้องงานและองค์กร
ก็ควรกำาหนดุนโยบาย (Policy) ใหชั้ื้ดุเจ่นในเรื�องการทำางานท่�บ้าน
 นำาเทคโนโลย่มีาใช้ื้ให้เกิดุประโยชื้น์ สร้างสำานักงานเสมืีอน  
(Virtual Office) สนับสนุนการใช้ื้แพลตฟื้อร์มีหรือแอปพลิเคชื้ัน 
ในการสื�อสารและทำางานร่วมีกันในองค์กร หรือพัฒนาร้ปแบบ 
การทำางานเป็นแบบไฮบริดุ (Hybrid model) ท่�เน้นการทำางาน
แบบผสมีผสาน พนักงานสามีารถเลือกทำางานจ่ากท่�บ้านหรือ 
ท่�สำานักงานไดุ้อย่างเหมีาะสมี ทั�งน่�จ่ะเห็นไดุ้ว่าการทำางานท่�บ้าน  
“ทำาให้เกิดุสิ�งใหม่ี” นั�นคือ “วิถ่การทำางานร้ปแบบใหม่ี” และ 
ยังเป็นการช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องโควิดุ-19 ไดุ้อ่กดุ้วย

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััย สวนดุสิตโพล
 ผศ.ทิพสุดา คิิดเลิศ 

รองผ้�อำานวยการสำานักวิทยบัริการและเทคิโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ท่� 16 พฤษภัาคมี 2564
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“Work From Home (WFH)” หรือ “การทำางานท่�บ้าน” จั่ดุเป็น New Normal ดุ้านการทำางานอย่างหนึ�งท่�เกิดุขึ้�นในสังคมี
โลกปัจ่จุ่บัน สืบเนื�องจ่ากประชื้าชื้นไดุ้ม่ีการปรับเปล่�ยนพฤติกรรมีจ่ากการทำางาน ณี สถานท่�ตั�ง มีาเป็นการทำางานอย่้ท่�บ้านมีากยิ�งขึ้�น  
ทั�งน่� เพื�อเป็นการช่ื้วยยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไม่ีให้ลุกลามีออกไปเป็นวงกว้างนั�นเอง ดัุงนั�น  การทำางานท่�บ้านจึ่งถือเป็น
ร้ปแบบข้องการทำางานยุคใหม่ี โดุยม่ีลักษณีะเป็นการทำางานท่�เน้นการใช้ื้เทคโนโลย่ข้องอุปกรณ์ีการสื�อสารส่วนตัวท่�ม่ีอย้่ เช่ื้น แลปท็อป
 หรือสมีาร์ทโฟื้น เปน็ต้น ซึี�งช่ื้วยให้การทำางานเกิดุความีสะดุวกรวดุเร็ว สามีารถทำางานหรือสื�อสารถึงกันท่�ไหนเมืี�อไหร่ก็ไดุ้1 ทั�งน่� ในส่วน
ข้องประเทศไทยนั�น กระแสการทำางานท่�บา้นไดุ้เริ�มีต้นขึ้�นเมืี�อกระทรวงสาธารณีสุข้ไดุ้ประกาศให้โรคติดุเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 เป็นโรคติดุต่อ
อันตรายตามีพระราชื้บญัญัติโรคติดุต่อ พ.ศ. 2558 และตอ่มีาไดุม่้ีมีติคณีะรฐัมีนตร่เห็นชื้อบประกาศใช้ื้พระราชื้กำาหนดุการบรหิารราชื้การ
ในสถานการณ์ีฉุีกเฉิีน พ.ศ. 2548 (พรก.ฉุีกเฉิีน) เพื�อควบคุมีสถานการณ์ีการระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ตั�งแต่วันท่� 26 ม่ีนาคมี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมีา2  โดุยข้อความีร่วมีมืีอจ่ากหน่วยงานภัาครัฐและเอกชื้นให้พนักงานทำางานท่�บ้าน เนื�องจ่ากมีองว่าจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุ 
การแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้ 

 จ่ากมีาตรการข้อความีร่วมีมืีอให้ประชื้าชื้นทำางานท่�บ้านข้องรัฐบาลดัุงกล่าว “สวนดุุสิตโพล” มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต จึ่งไดุ้
ทำาการสำารวจ่ความีคิดุเห็นข้องประชื้าชื้นทั�วประเทศ จ่ำานวนทั�งสิ�น 1,553 คน ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่� 10-13 พฤษภัาคมี 
2564 ในประเด็ุน “พฤติกรรมีข้องคนไทยกับการทำางานท่�บ้าน (Work From Home)” ซึี�งพบข้้อสังเกตท่�น่าสนใจ่ว่า กลุ่มีอาช่ื้พท่�ต้อง
ทำางานท่�บ้านมีากท่�สุดุ 3 อันดัุบแรก ไดุ้แก่ คร้/อาจ่ารย์ ร้อยละ 56.96 นักเร่ยน/นักศึกษา ร้อยละ 43.48 และธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย  
ร้อยละ 42.72 ทั�งน่� อาจ่กล่าวไดุ้ว่าทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวน่�ไดุ้ให้ความีร่วมีมืีอต่อการปฏิิบัติตามีมีาตรการทำางานท่�บ้านอย่างเคร่งครัดุ
ดัุงใจ่ความีตอนหนึ�งข้อง พรก. ฉุีกเฉิีน ฉีบับท่� 23 ท่�ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชื้การและหน่วยงานข้องรัฐ เจ้่าข้องกิจ่การหรือผ้้ประกอบการ
ภัาคเอกชื้น พิจ่ารณีาดุำาเนนิมีาตรการขั้�นส้งสุดุเพื�อลดุจ่ำานวนการเดุนิทางข้องเจ้่าหนา้ท่�และบคุลากรท่�อย้ใ่นความีรบัผดิุชื้อบเพื�อปอ้งกนั
และลดุโอกาสเส่�ยงต่อการแพร่เชืื้�อเป็นระยะเวลาต่อเนื�องออกไปอ่กอย่างน้อยสิบส่�วัน ซึี�งอาจ่สั�งการให้ปฏิิบัติงานนอกสถานท่�ตั�ง  
การลดุจ่ำานวนบุคคลท่�ประจ่ำาอย้่สถานท่�ตั�ง การสลับวันทำางาน หรือวิธ่การอื�นใดุตามีความีเหมีาะสมี โดุยพิจ่ารณีาให้เพ่ยงพอต่อภัารกิจ่
ในการให้บริการประชื้าชื้น”3 

เมืี�อพิจ่ารณีาถึงประเด็ุนคำาถามีเก่�ยวกับข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้านพบว่า ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวม่ีความีคิดุเห็น
สอดุคล้องกันกับประชื้าชื้นในภัาพรวมี โดุยม่ีความีเชืื้�อว่า การทำางานท่�บ้านจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้เป็น
อันดัุบหนึ�ง ท่�ร้อยละ 91.26, 86.44 และ 80.58 ตามีลำาดัุบ สอดุคล้องตามีการคาดุการณ์ีข้องกระทรวงสาธารณีสุข้ท่�ไดุ้ออกมีาข้อความีร่วมีมืีอ
หน่วยงานภัาคเอกชื้นและภัาครัฐ ในการจั่ดุร้ปแบบการทำางานท่�บ้านอย่างน้อย 2 สัปดุาห์ โดุยเฉีพาะในจั่งหวัดุท่�เป็นพื�นท่�เส่�ยง  
เพื�อชื้ว่ยลดุและควบคมุีการแพรเ่ชืื้�อโควดิุ 19  ซึี�งหากมีก่ารดุำาเนนิการรว่มีกบัการปดิุสถานท่�เส่�ยง ลดุกิจ่กรรมีการรวมีตวั การลอ็คดุาวน์

เฉีพาะจุ่ดุ ตลอดุจ่นประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอในดุ้านพฤติกรรมีส่วนบุคคลแล้วนั�น คาดุว่าจ่ะทำาให้มี่ผ้้ติดุเชืื้�อต่อวันลดุลงตำ�ากว่า  
100 คน ในระยะ 1 เดืุอนข้้างหน้าไดุ้4

 อย่างไรก็ตามี แม้ีจ่ะให้ความีร่วมีมืีอในการทำางานเป็นอย่างดุ่ แต่ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พ ก็ยังพบข้้อเส่ยท่�เกิดุจ่าก
การทำางานท่�บ้านดุ้วยเช่ื้นกัน โดุยคร้/อาจ่ารย์ และผ้้ประกอบธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย ม่ีมุีมีมีองว่า ทำาให้เกิดุค่าใช้ื้จ่่ายเพิ�มีขึ้�น เช่ื้น  
ค่านำ�า-ไฟื้ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.91 และร้อยละ 59.18 ตามีลำาดัุบ ทั�งน่� เนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านทำาให้ม่ีการใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้าเพิ�มีมีากขึ้�น
จ่ากการเปิดุแอร์ เปิดุพัดุลมี เปิดุคอมีพิวเตอร์ทำางานทั�งวัน ตลอดุจ่นค่าใช้ื้จ่่ายอื�น ๆ ท่�สืบเนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านดุ้วย5   
ในข้ณีะท่� นักเร่ยน/นักศึกษามีองถึงข้้อเส่ยข้องทำางานท่�บ้านคือ ปัญหาดุ้านอุปกรณ์ี เครื�องมืีอไม่ีสะดุวกเหมีือนท่�โรงเร่ยน/
มีหาวิทยาลัย ร้อยละ 67.24 ทั�งน่� เนื�องจ่ากการเร่ยนออนไลน์ต้องใช้ื้อุปกรณ์ี คอมีพิวเตอร์ ปริ�นเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ยิ�งใน
การเร่ยนข้องเด็ุกเล็กนั�น ต้องม่ีพ่อแม่ี/ผ้้ปกครองท่�ช่ื้วยดุ้แลในการใช้ื้อุปกรณ์ีหรือการใช้ื้งานโปรแกรมีต่าง ๆ ตลอดุเวลา รวมีทั�ง
บ้านหรือท่�พักอาศัยต้องม่ีสภัาพแวดุล้อมีท่�ไม่ีเอื�อต่อการเร่ยนดุ้วย4 ตลอดุจ่นการเร่ยนทางออนไลน์ยังไม่ีสามีารถตอบสนองต่อ 
การเร่ยนภัาคปฏิิบัติไดุ้ ดัุงรายงานการสำารวจ่ความีคิดุเห็นในการเร่ยนการสอนออนไลน์ในสถานการณี์การแพร่ระบาดุข้อง 
โควิดุ-19 พบว่า นักเร่ยน/นักศึกษาม่ีปัญหาในการเร่ยนการสอนออนไลน์ ถึงร้อยละ 94.75 โดุยพบว่า ม่ีปัญหาข้าดุความีเข้้าใจ่
สำาหรับรายวิชื้าท่�เน้นภัาคปฏิิบัติ ท่�ร้อยละ 29.106 

 ดัุงนั�น จ่ากท่�กล่าวมีาข้้างต้นจ่ะเห็นไดุ้ว่า การผลักดัุนมีาตรการการทำางานท่�บ้านอย่างม่ีประสิทธิภัาพนั�น รัฐบาล หน่วยงาน
หรือองค์กรต้นสังกัดุ ควรต้องให้การสนับสนุนทั�งในดุ้านนโยบาย ดุ้านการวางแผน การมีอบหมีายงาน การติดุต่อสื�อสาร ตลอดุจ่น
อำานวยความีสะดุวกในการจ่ัดุหาอุปกรณ์ีท่�จ่ำาเป็นสำาหรับการทำางานให้อย่างเหมีาะสมี เพื�อให้ประชื้าชื้นสามีารถทำางานท่�บ้านให้
ไดุ้อย่างม่ีคุณีภัาพ แล้วยังสามีารถช่ื้วยประเทศชื้าติในการยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้อย่างม่ีประสิทธิภัาพอ่กดุ้วย

1กรุงเทพธรุกจิ่ออนไลน.์ (2563). ‘Work From Home’ คืิออะไร ช่่วยให�รอดจัาก ‘โคิวดิ-19’ ได�อยา่งไร. สืบคน้เมืี�อ 15 พฤษภัาคมี
 2564, จ่าก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872368

2สถาบันส่งเสริมีความีปลอดุภััย อาช่ื้วอนามัีย และสภัาพแวดุล้อมีในการทำางาน (องค์การมีหาชื้น). (2563). ประกาศ/มาตรการ. 
สืบค้นเมืี�อ 15 พฤษภัาคมี 2564, จ่าก https://www.tosh.or.th/covid-19/index.php/announce

3ราชื้กิจ่จ่านุเบกษา. (2564). ข้�อกำาหนด ออกตามคิวามในมาตรา 9 แห่งพระราช่กำาหนด การบัริหารราช่การในสถานการณ์ฉุุกเฉิุน
 พ.ศ. 2548 (ฉุบัับัที� 23). สืบค้นเมืี�อ 15 พฤษภัาคมี 2564, จ่าก https://www.tosh.or.th/covid19/images/
file/2020/T_0022.PDF?_t=1619752486

4โอภัาส การย์กวินพงศ์. (2564). รัฐบัาลข้อคิวามร่วมมือทุกหน่วยงาน “Work from Home” หลังสงกรานต์. สืบค้นเมืี�อ 15 
พฤษภัาคมี 2564, จ่าก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40921

5สิทธิพล วิบ้ลย์ธนากุล. (2564). คิวามทุกข์้การเรียนออนไลน์ !. สืบค้นเมืี�อ 15 พฤษภัาคมี 2564, จ่าก https://www. bangkok-
biznews news .com/ blog/detail/651802

5เครือข่้ายมีหาวิทยาลัยราชื้ภััฏิ 38 แห่ง. (2564). การสำารวจัคิวามคิิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบัาดข้องโรคิโคิวิต-19  
“การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบัาดข้องโคิวิด-19”. สืบค้นเมืี�อ 15 พฤษภัาคมี 2564,  
จ่าก https://register.kpru.ac.th/RajabhatPoll/contents/20200007/rajabhatPoll.pdf

6กันตพัฒน์ อนุศักดิุ�เสถ่ยร. (2564). ทำางานที�บั�านอย่างไรไม่ให�เคิรียด Work from Home. สืบค้นเมืี�อ 15 พฤษภัาคมี 2564, จ่าก
 https://www.nu.ac.th/?p=20779

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น  ผ้้อำานวยการสถาบันวิจ่ัยและพัฒนา มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:
 ผศ.ดร.วราภรณ์์ วิทยาภรณ์์  อาจ่ารย์ประจ่ำาสถาบันวิจั่ยและพัฒนา มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:
 นางสาวณิ์ชาภัส ตัั้�งบวรพิิมล นักวิจั่ยประจ่ำาสถาบันวิจั่ยและพัฒนา มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นายกริชาพัิสน์ ช่�นแสงจัันทร์   เจ้่าหน้าท่�บริหารงานทั�วไปประจ่ำาสถาบันวิจั่ยและพัฒนา มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต 

ท่ีปรึกษา:

 รศ.ดร.สุขุุม เฉลยทรัพิย์  ประธานท่�ปรึกษาอธิการบดุ่ มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  รองอธิการบดุ่ฝ้่ายวิจ่ัยและพัฒนาการศึกษา มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต 

61พฤติกรรมของคนไทยกับการทํางานที่บ้าน (Work From Home)



0 20 40 60 80 100
0
5

10

15

20

25

30

35

40

“Work From Home (WFH)” หรือ “การทำางานท่�บ้าน” จั่ดุเป็น New Normal ดุ้านการทำางานอย่างหนึ�งท่�เกิดุขึ้�นในสังคมี
โลกปัจ่จุ่บัน สืบเนื�องจ่ากประชื้าชื้นไดุ้ม่ีการปรับเปล่�ยนพฤติกรรมีจ่ากการทำางาน ณี สถานท่�ตั�ง มีาเป็นการทำางานอย่้ท่�บ้านมีากยิ�งขึ้�น  
ทั�งน่� เพื�อเป็นการช่ื้วยยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไม่ีให้ลุกลามีออกไปเป็นวงกว้างนั�นเอง ดัุงนั�น  การทำางานท่�บ้านจึ่งถือเป็น
ร้ปแบบข้องการทำางานยุคใหม่ี โดุยม่ีลักษณีะเป็นการทำางานท่�เน้นการใช้ื้เทคโนโลย่ข้องอุปกรณ์ีการสื�อสารส่วนตัวท่�ม่ีอย้่ เช่ื้น แลปท็อป
 หรือสมีาร์ทโฟื้น เปน็ต้น ซึี�งช่ื้วยให้การทำางานเกิดุความีสะดุวกรวดุเร็ว สามีารถทำางานหรือสื�อสารถึงกันท่�ไหนเมืี�อไหร่ก็ไดุ้1 ทั�งน่� ในส่วน
ข้องประเทศไทยนั�น กระแสการทำางานท่�บา้นไดุ้เริ�มีต้นขึ้�นเมืี�อกระทรวงสาธารณีสุข้ไดุ้ประกาศให้โรคติดุเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 เป็นโรคติดุต่อ
อันตรายตามีพระราชื้บญัญัติโรคติดุต่อ พ.ศ. 2558 และตอ่มีาไดุม่้ีมีติคณีะรฐัมีนตร่เห็นชื้อบประกาศใช้ื้พระราชื้กำาหนดุการบรหิารราชื้การ
ในสถานการณ์ีฉุีกเฉิีน พ.ศ. 2548 (พรก.ฉุีกเฉิีน) เพื�อควบคุมีสถานการณ์ีการระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ตั�งแต่วันท่� 26 ม่ีนาคมี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมีา2  โดุยข้อความีร่วมีมืีอจ่ากหน่วยงานภัาครัฐและเอกชื้นให้พนักงานทำางานท่�บ้าน เนื�องจ่ากมีองว่าจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุ 
การแพร่ระบาดุข้องเชืื้�อไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้ 

 จ่ากมีาตรการข้อความีร่วมีมืีอให้ประชื้าชื้นทำางานท่�บ้านข้องรัฐบาลดัุงกล่าว “สวนดุุสิตโพล” มีหาวิทยาลัยสวนดุุสิต จึ่งไดุ้
ทำาการสำารวจ่ความีคิดุเห็นข้องประชื้าชื้นทั�วประเทศ จ่ำานวนทั�งสิ�น 1,553 คน ผ่านทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันท่� 10-13 พฤษภัาคมี 
2564 ในประเด็ุน “พฤติกรรมีข้องคนไทยกับการทำางานท่�บ้าน (Work From Home)” ซึี�งพบข้้อสังเกตท่�น่าสนใจ่ว่า กลุ่มีอาช่ื้พท่�ต้อง
ทำางานท่�บ้านมีากท่�สุดุ 3 อันดัุบแรก ไดุ้แก่ คร้/อาจ่ารย์ ร้อยละ 56.96 นักเร่ยน/นักศึกษา ร้อยละ 43.48 และธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย  
ร้อยละ 42.72 ทั�งน่� อาจ่กล่าวไดุ้ว่าทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวน่�ไดุ้ให้ความีร่วมีมืีอต่อการปฏิิบัติตามีมีาตรการทำางานท่�บ้านอย่างเคร่งครัดุ
ดัุงใจ่ความีตอนหนึ�งข้อง พรก. ฉุีกเฉิีน ฉีบับท่� 23 ท่�ระบุว่า “ให้หัวหน้าส่วนราชื้การและหน่วยงานข้องรัฐ เจ้่าข้องกิจ่การหรือผ้้ประกอบการ
ภัาคเอกชื้น พิจ่ารณีาดุำาเนนิมีาตรการขั้�นส้งสุดุเพื�อลดุจ่ำานวนการเดุนิทางข้องเจ้่าหนา้ท่�และบคุลากรท่�อย้ใ่นความีรบัผดิุชื้อบเพื�อปอ้งกนั
และลดุโอกาสเส่�ยงต่อการแพร่เชืื้�อเป็นระยะเวลาต่อเนื�องออกไปอ่กอย่างน้อยสิบส่�วัน ซึี�งอาจ่สั�งการให้ปฏิิบัติงานนอกสถานท่�ตั�ง  
การลดุจ่ำานวนบุคคลท่�ประจ่ำาอย้่สถานท่�ตั�ง การสลับวันทำางาน หรือวิธ่การอื�นใดุตามีความีเหมีาะสมี โดุยพิจ่ารณีาให้เพ่ยงพอต่อภัารกิจ่
ในการให้บริการประชื้าชื้น”3 

เมืี�อพิจ่ารณีาถึงประเด็ุนคำาถามีเก่�ยวกับข้้อดุ่ข้องการทำางานท่�บ้านพบว่า ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พดัุงกล่าวม่ีความีคิดุเห็น
สอดุคล้องกันกับประชื้าชื้นในภัาพรวมี โดุยม่ีความีเชืื้�อว่า การทำางานท่�บ้านจ่ะสามีารถช่ื้วยลดุการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้เป็น
อันดัุบหนึ�ง ท่�ร้อยละ 91.26, 86.44 และ 80.58 ตามีลำาดัุบ สอดุคล้องตามีการคาดุการณ์ีข้องกระทรวงสาธารณีสุข้ท่�ไดุ้ออกมีาข้อความีร่วมีมืีอ
หน่วยงานภัาคเอกชื้นและภัาครัฐ ในการจั่ดุร้ปแบบการทำางานท่�บ้านอย่างน้อย 2 สัปดุาห์ โดุยเฉีพาะในจั่งหวัดุท่�เป็นพื�นท่�เส่�ยง  
เพื�อชื้ว่ยลดุและควบคมุีการแพรเ่ชืื้�อโควดิุ 19  ซึี�งหากมีก่ารดุำาเนนิการรว่มีกบัการปดิุสถานท่�เส่�ยง ลดุกจิ่กรรมีการรวมีตวั การลอ็คดุาวน์

เฉีพาะจุ่ดุ ตลอดุจ่นประชื้าชื้นให้ความีร่วมีมืีอในดุ้านพฤติกรรมีส่วนบุคคลแล้วนั�น คาดุว่าจ่ะทำาให้มี่ผ้้ติดุเชืื้�อต่อวันลดุลงตำ�ากว่า  
100 คน ในระยะ 1 เดืุอนข้้างหน้าไดุ้4

 อย่างไรก็ตามี แม้ีจ่ะให้ความีร่วมีมืีอในการทำางานเป็นอย่างดุ่ แต่ประชื้าชื้นทั�ง 3 กลุ่มีอาช่ื้พ ก็ยังพบข้้อเส่ยท่�เกิดุจ่าก
การทำางานท่�บ้านดุ้วยเช่ื้นกัน โดุยคร้/อาจ่ารย์ และผ้้ประกอบธุรกิจ่ส่วนตัว/ค้าข้าย ม่ีมุีมีมีองว่า ทำาให้เกิดุค่าใช้ื้จ่่ายเพิ�มีขึ้�น เช่ื้น  
ค่านำ�า-ไฟื้ อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 63.91 และร้อยละ 59.18 ตามีลำาดัุบ ทั�งน่� เนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านทำาให้ม่ีการใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้าเพิ�มีมีากขึ้�น
จ่ากการเปิดุแอร์ เปิดุพัดุลมี เปิดุคอมีพิวเตอร์ทำางานทั�งวัน ตลอดุจ่นค่าใช้ื้จ่่ายอื�น ๆ ท่�สืบเนื�องจ่ากการทำางานท่�บ้านดุ้วย5   
ในข้ณีะท่� นักเร่ยน/นักศึกษามีองถึงข้้อเส่ยข้องทำางานท่�บ้านคือ ปัญหาดุ้านอุปกรณ์ี เครื�องมืีอไม่ีสะดุวกเหมีือนท่�โรงเร่ยน/
มีหาวิทยาลัย ร้อยละ 67.24 ทั�งน่� เนื�องจ่ากการเร่ยนออนไลน์ต้องใช้ื้อุปกรณ์ี คอมีพิวเตอร์ ปริ�นเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ยิ�งใน
การเร่ยนข้องเด็ุกเล็กนั�น ต้องม่ีพ่อแม่ี/ผ้้ปกครองท่�ช่ื้วยดุ้แลในการใช้ื้อุปกรณ์ีหรือการใช้ื้งานโปรแกรมีต่าง ๆ ตลอดุเวลา รวมีทั�ง
บ้านหรือท่�พักอาศัยต้องม่ีสภัาพแวดุล้อมีท่�ไม่ีเอื�อต่อการเร่ยนดุ้วย4 ตลอดุจ่นการเร่ยนทางออนไลน์ยังไม่ีสามีารถตอบสนองต่อ 
การเร่ยนภัาคปฏิิบัติไดุ้ ดัุงรายงานการสำารวจ่ความีคิดุเห็นในการเร่ยนการสอนออนไลน์ในสถานการณี์การแพร่ระบาดุข้อง 
โควิดุ-19 พบว่า นักเร่ยน/นักศึกษาม่ีปัญหาในการเร่ยนการสอนออนไลน์ ถึงร้อยละ 94.75 โดุยพบว่า ม่ีปัญหาข้าดุความีเข้้าใจ่
สำาหรับรายวิชื้าท่�เน้นภัาคปฏิิบัติ ท่�ร้อยละ 29.106 

 ดัุงนั�น จ่ากท่�กล่าวมีาข้้างต้นจ่ะเห็นไดุ้ว่า การผลักดัุนมีาตรการการทำางานท่�บ้านอย่างม่ีประสิทธิภัาพนั�น รัฐบาล หน่วยงาน
หรือองค์กรต้นสังกัดุ ควรต้องให้การสนับสนุนทั�งในดุ้านนโยบาย ดุ้านการวางแผน การมีอบหมีายงาน การติดุต่อสื�อสาร ตลอดุจ่น
อำานวยความีสะดุวกในการจ่ัดุหาอุปกรณ์ีท่�จ่ำาเป็นสำาหรับการทำางานให้อย่างเหมีาะสมี เพื�อให้ประชื้าชื้นสามีารถทำางานท่�บ้านให้
ไดุ้อย่างม่ีคุณีภัาพ แล้วยังสามีารถช่ื้วยประเทศชื้าติในการยับยั�งการแพร่ระบาดุข้องไวรัสโควิดุ-19 ไดุ้อย่างม่ีประสิทธิภัาพอ่กดุ้วย
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62 พฤติกรรมของคนไทยกับการทํางานที่บ้าน (Work From Home)



การท�างานที่บ้าน (work from home) จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 
ได้จริงหรือ?

 หลายคนอาจจะยงัคดิว่า “การท�างานทีบ้่าน” หรอืทีท่กุวนันีเ้ราพูดกนัจนตดิปาก
แล้วว่า “work from home” นัน้เป็นมาตรการใหม่ทีถ่กูน�ามาใช้ตัง้แต่มกีารระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในช่วงปีกว่า ๆ ที่ผ่านมา แต่แท้ที่จริงแล้ว การท�างานที่บ้าน หรือ work 
from home เป็นแนวคิดที่มีการริเริ่มและด�าเนินการมาเกือบสองทศวรรษแล้ว  
โดยเฉพาะกับการท�างานขององค์กรภาคเอกชนที่เช่ือว่าการท�างานที่บ้านสามารถ 
ก่อประโยชน์ทัง้กบัองค์กรและตวัพนกังานได้เป็นอย่างดเีนือ่งจากเป็นวถิกีารท�างานแบบ
บรูณาการและให้ความใส่ใจกบัความรบัผิดชอบ ช่วยเพ่ิมผลิตภาพ และยงัท�าให้พนกังาน
มีความผูกพันกับองค์กร อย่างไรก็ตาม การท�างานที่บ้านในช่วงก่อนการระบาดของ 
ไวรสัโควดิ-19 ดเูหมอืนว่าจะยงัไม่แพร่หลายมากนกั เนือ่งจากบรษิทัเอกชนจ�านวนมาก
มีความกังวลต่อผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับต้นทุนและก�าไรของตัวเอง ไม่เช่ือมั่นว่า 
การท�างานท่ีบ้านจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการท�างานขององค์กรจนท�าให้ผลิตภาพโดย
รวมเพิ่มขึ้น และยังรู้สึกว่าเป็นเร่ืองยุ่งยากในการก�ากับและควบคุมการท�างานของ
พนักงานที่สามารถท�างานได้อย่างอิสระจนอาจท�าให้ความมุ่งม่ันต่อผลส�าเร็จของงาน
ลดต�่าลง

ในประเทศไทย การท�างานทีบ้่านในฐานะ “นโยบายสาธารณะ” เริม่ถกูน�าเสนอ
อย่างเด่นชัดเป็นหน่ึงในนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองจ�านวนหน่ึงในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แต่มิได้มีการ สานต่อหรือผลักดันอย่างจริงจังภายหลัง 
การเลอืกตัง้ จนกระทัง่เกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 การท�างานทีบ้่านได้ถกูน�า
มาใช้เป็นหน่ึงในมาตรการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลผ่านการขอความร่วมมือไปยัง
หน่วยงานของรฐัและบริษทัเอกชน ซ่ึงกไ็ด้รบัการตอบสนองบ้างไม่ได้รบัการตอบสนอง
บ้างด้วยหลายเหตุปัจจัย เหตุผลประการหนึ่งท่ีมักถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อถกเถียง 
เกี่ยวกับการท�างานที่บ้าน คือ ค�าถามที่มีต่อภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า  
ค่าอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ปกติการท�างาน ณ ที่ท�างานองค์กรจะเป็นผู้
จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น เหตุผลประการต่อมาเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบซึ่งในหลายกรณีถูกมองเป็นข้อจ�ากัดมิให้การท�างานที่บ้านเกิดขึ้นได้จริง  
เช่น การท�างานที่ยังยึดติดกับตัวเอกสาร การต้องมีหลักฐานการลงนามด้วยการ 
ลงลายมือชื่อของบุคคล เป็นต้น 
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เหตผุลบางส่วนทีย่กมานี ้เอาเข้าจรงิแล้วมใิช่เหตผุลทีแ่ท้จรงิทีท่�าให้การท�างาน
ที่บ้านถูกปฏิเสธหรือได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วน เพราะประเด็นปัญหาที่ยกมา
ล้วนเป็นข้อจ�ากดัในทางการบรหิารจดัการซึง่แก้ไขได้ไม่ยากทัง้สิน้ เหตผุลทีอ่ยู่เบือ้งหลงั
ข้ออ้างเหล่านีค้อืการมองว่าการท�างานทีบ้่านเป็นเพยีงมาตรการหรอืวถิกีารท�างานแบบ 
“ชั่วคราว” มากกว่า ท�าให้องค์กรไม่พยายามออกแบบกระบวนการท�างานในภาพรวม
ให้เอือ้ต่อการท�างานทีบ้่าน และไม่ยอมลงทนุกบัการจดัหาส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  
เพื่อให้การท�างานที่บ้านเกิดขึ้นได้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหน่วยงานของรัฐและ 
บรษิทัเอกชนไทยจ�านวนมากยงัไม่เช่ือว่าการท�างานทีบ้่านได้กลายมาเป็น “ชวีติวถิใีหม่ 
(new normal)” ในการท�างานของผู้คนในสังคมไทยแล้ว การปรับเปลี่ยนระบบและ
กระบวนการท�างานขนานใหญ่เพื่อรองรับการท�างานที่บ้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่จ�าเป็นและ
ไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่า
จะผ่านพ้นสภาวะวิกฤติไปได้ในเร็ววัน ในขณะที่การขอความร่วมมือให้มีการท�างาน 
ที่บ้านเริ่มจะเป็นมาตรการที่รัฐบาลยกระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ น่าจะท�าให้ 
หน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนไทยจ�านวนไม่น้อยต้องหันกลับมาทบทวนเกี่ยวกับ
การออกแบบและด�าเนินการให้การท�างานที่บ้านแบบเต็มก�าลังท�าได้จริงเสียที 

ท�าอย่างไรให้การท�างานที่บ้านกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ในการท�างานของผู้คนได้
อย่างแท้จริง? แน่นอนว่า สิ่งแรกเลย คือ การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (mindset)  
ซึ่งมีอย่างน้อย 3 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนทันที เริ่มจาก 

(1) การมองว่าการท�างานที่บ้านเป็นสภาวะช่ัวคราวไปสู่การมองเป็นวิถ ี
การท�างานของผู้คนในอนาคต 

(2) การท�างานที่บ้านไม่ใช่มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อฝ่าวิกฤติ แต่เป็นโอกาส 
ในการเพิ่มศักยภาพในการท�างานขององค์กรและพนักงานโดยมีต้นทุนที่ต�่าลง

(3) งานส�านักงาน (office works) แทบจะทุกประเภทสามารถท�างานใน 
รูปแบบการท�างานท่ีบ้านได้ จะมีงานเพียงบางประเภทเท่านั้นท่ีไม่สามารถท�าได้ เมื่อ
ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดได้เช่นนี้แล้ว สิ่งที่ต้องท�าต่อไปคือการปลดล็อคข้อจ�ากัด 
ต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นกฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ๆ  เพื่อน�าไปสู่การวางระบบ
และกระบวนการท�างานแบบใหม่ที่มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีและส่ิงอ�านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ  ในแบบทีไ่ม่ก่อให้เกดิความรูส้กึว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่คนท�างาน 
ภายใต้การสร้างบรรยากาศการท�างานทีท่กุคนมคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจกนั กระตุน้หนนุเสรมิ
กันเพื่อให้งานส�าเร็จ รวมถึงมีพื้นที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาองค์กร 

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงแค่หลักการ สิ่งส�าคัญคือ องค์กรสมัยใหม ่
ท้ังหลายต้องริเริ่มลงมือท�าอย่างเอาจริงเอาจังด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีการทบทวน
ถอดบทเรียน และปรับปรุงแก้ไขระบบและกระบวนการท�างานแบบการท�างานที่บ้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพนักงานอยู่เสมอ 
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การฉีดวัคซีนโควิด-19

สวนดุสิตโพล
โพล ช้ี้� 75.11% เช่ี้�อม่ั่�น “ไฟเซอร์์” มั่ากสุุด กว่่า 59% ก่งว่ล

ผลข้้างเค้ียง
สุว่นดุสิุตโพล ช้ี้� คีนสุ่ว่นใหญ่่ 75.11% เช่ี้�อม่ั่�น ว่่คีซ้น  

“ไฟเซอร์์” มั่ากสุุด ร์องลงมั่า “โมั่เดอร์์นา” ข้ณะ 59.64% ก่งว่ล
เร่์�องผลข้้างเค้ียงมั่ากท้ี่�สุุด สุ่ว่นแหล่งข้้อมูั่ลน่าเช่ี้�อถ่ือท้ี่�สุุด ค่ีอ  
“กร์ะที่ร์ว่งสุาธาร์ณสุุข้-อสุมั่.”

สุว่นดุสิุตโพล มั่หาวิ่ที่ยาล่ยสุว่นดุสิุต สุำาร์ว่จคีว่ามั่คิีดเห็นข้อง
ปร์ะชี้าชี้นต่อกร์ณ้ “การ์ฉ้ีดว่่คีซ้น  โคีวิ่ด-19” กลุ่มั่ต่ว่อยา่งจำานว่น
 2,644 คีน สุำาร์ว่จว่่นท้ี่� 17-20 พฤษภาคีมั่ 2564 พบว่่า ปร์ะชี้าชี้น
พอจะม้ั่คีว่ามั่รู้์เข้้าใจเก้�ยว่ก่บว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ร้์อยละ 57.41 รู้์และ
เข้้าใจเป็นอย่างด้ ร้์อยละ 29.32 โดยร้์อยละ 56.49 ได้ลงที่ะเบ้ยน
ร่์บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นให้ตนเองหร่์อคีนในคีร์อบคีร่์ว่แล้ว่

แหล่งข้้อมูั่ลท้ี่�เช่ี้�อถื่อมั่ากที่้�สุุด ค่ีอ กร์ะที่ร์ว่งสุาธาร์ณสุุข้  
อสุมั่. และหน่ว่ยงานร์าชี้การ์ ร้์อยละ 31.02 โดยเช่ี้�อม่ั่�นว่่คีซ้นข้อง
บริ์ษ่ที่ไฟเซอร์์มั่ากท้ี่�สุุด ร้์อยละ 75.11 ร์องลงมั่าค่ีอ โมั่เดอร์์นา 
ร้์อยละ 72.14 ท่ี่�งน้�ย่งก่งว่ลเร่์�องผลข้้างเค้ียงข้องว่่คีซ้น ร้์อยละ 
59.64 โดยอยากให้กลุ่มั่แพที่ย์ออกมั่าช้ี้�แจง ร้์อยละ 67.74 และ
ต่ดสิุนใจว่่าจะไปฉ้ีดว่่คีซ้น ร้์อยละ 64.39

นางสุาว่พร์พร์ร์ณ บ่ว่ที่อง น่กวิ่จ่ยสุว่นดสิุุตโพล มั่หาว่ทิี่ยาล่ย
สุว่นดุสิุต ร์ะบุว่่าปร์ะชี้าชี้น ให้คีว่ามั่สุนใจเก้�ยว่ก่บว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 
มั่ากข้้�น เพร์าะยอดต่ว่เลข้ผู้ติดเช่ี้�อที่้�พุ่งสูุง ร์ว่มั่ถ้ืงผู้เสุ้ยช้ี้ว่ิต  
ก็มั่ากกว่่าการ์ร์ะบาดในร์อบกอ่น ๆ  จะเหน็ไดว่้่าปร์ะชี้าชี้นตดิตามั่
ข่้าว่และเช่ี้�อถ่ือข้้อมูั่ลจากบุคีลากร์ที่างการ์แพที่ย์ เจ้าหน้าท้ี่�  
อสุมั่. และภาคีร่์ฐด้ว่ย ด่งน่�นร่์ฐบาลจ้งคีว่ร์เร่์งสุร้์างคีว่ามั่เข้้าใจ 
เก้�ยว่ก่บผลข้้างเค้ียงซ้�งเป็นปร์ะเด็นท้ี่�ปร์ะชี้าชี้นย่งก่งว่ลมั่ากเป็น

อ่นด่บหน้�ง และเร่์งกร์ะบว่นการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นให้ได้จำานว่นต่อว่่นมั่าก
ข้้�น เพ่�อให้สุถืานการ์ณ์โคีวิ่ด-19 ในปร์ะเที่ศน่�นผ่อนคีลายโดยเร็์ว่ 
 อาจาร์ย์ธ้ร์ะชี้ล สุาตสิุน อาจาร์ย์ปร์ะจำาสุาข้าการ์พยาบาล
ผู้ใหญ่่และผู้สูุงอายุ คีณะพยาบาลศาสุตร์์ มั่หาวิ่ที่ยาล่ยสุว่นดุสิุต 
ร์ะบุว่่าการ์ฉี้ดว่่คีซ้นโคีว่ิด-19 ที่้�เป็นปร์ะเด็นสุำาค่ีญ่ในข้ณะน้� 
สุะท้ี่อนได้จากผลสุำาร์ว่จคีว่ามั่คิีดเห็นข้องปร์ะชี้าชี้นท้ี่�พอจะม้ั่ 
คีว่ามั่รู้์คีว่ามั่เข้้าใจเก้�ยว่ก่บว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 อาจเป็นเพร์าะการ์เข้้า
ถ้ืงสุ่�อข้้อมูั่ลออนไลน ์ผ่านที่างโที่ร์ท่ี่ศน์ หร่์อในตา่งจ่งหว่่ดเปน็เสุ้ยง
ตามั่สุาย อสุมั่. ฯลฯ ร์ว่มั่ถ้ืงการ์เข้้าถ้ืงงานวิ่จ่ย บที่คีว่ามั่วิ่ชี้าการ์ 
จากผู้เช้ี้�ยว่ชี้าญ่ที่างด้านการ์แพที่ย์

โดยจากข้้อมูั่ลล่าสุุด ณ ว่่นท้ี่� 19 พ.คี. 2564 ปร์ะชี้าชี้นท่ี่�ว่
โลกได้ร่์บการ์ว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 แล้ว่ จำานว่น 1,515 ล้านโดสุ ใน 197 
ปร์ะเที่ศ/การ์ปกคีร์อง และยง่พบว่่าว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19  ม้ั่ปร์ะสิุที่ธิภาพ
ในการ์ป้องก่นโร์คีได้ร้์อยละ 90 และลดคีว่ามั่ร์ุนแร์งข้องการ์เกิด
โร์คี ท่ี่�งน้�ผู้ท้ี่�ร่์บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นในกลุ่มั่ผู้ใหญ่่และผู้สูุงอายุคีว่ร์ปฏิิบ่ติ
ต่ว่ก่อน ข้ณะ และหล่งการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นอย่างเคีร่์งคีร่์ด ตามั่คีำาแนะนำา
ข้องบุคีลากร์ที่างการ์แพที่ยแ์ละเฝ้้าร์ะว่่งอาการ์ข้้างเคีย้งที่้�สุามั่าร์ถื
เกิดข้้�นได้

 
 

ว่่นอาทิี่ตย์ท้ี่�  23  พฤษภาคีมั่ 2564
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  อับดับที� 1. ประสิทธิภาพของวัคซีนที�จะใช้ฉีดสูง น่าเชื�อถือ 
                   มีรายงานรับรอง ร้อยละ 63.96
  อับดับที� 2. กลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ออกมาชี�แจง
                   เกี�ยวกับวัคซีน ร้อยละ 52.25
  อับดับที� 3. นําเสนอข้อมูลเกี�ยวกับผลดี ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง
                   ในการฉีดวัคซีน ร้อยละ 48.95

  อับดับที� 1. กังวลเรื�องผลข้างเคียง ร้อยละ 84.18 
  อับดับที� 2. ไม่เชื�อมั�นในประสิทธิภาพของวัคซีน ร้อยละ 67.46
  อับดับที� 3. ต้องการศึกษาผลดีผลเสียให้ละเอียดก่อนการไปฉีดวัคซีน
                   ร้อยละ 49.55

 ความคิดเห็นของ
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา

ต่อการฉีดวัคซีน โควิด-19

การสร้างความเชื�อมั�นต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

ความคิดเห็นเกี�ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย 

   1. กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ไม่แน่ใจหรือไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19  
       ที�ภาครัฐจัดหาให้ ร้อยละ 75.96
   2. ประชาชนทั�วไป ไม่แน่ใจหรือไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 35.61

ความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที�ภาครัฐจัดหาให้

ในช่ี้ว่งศตว่ร์ร์ษท้ี่�ผ่านมั่า การ์ใช้ี้กลวิ่ธ้ป้องก่นโร์คีด้ว่ยว่่คีซ้นสุามั่าร์ถืช่ี้ว่ยร่์กษาช้ี้วิ่ตข้องมั่นุษย์เอาไว้่ได้เป็นจำานว่นมั่าก อย่างไร์ก็ตามั่
แม้ั่ว่่คีซ้นจะได้ร่์บการ์ยอมั่ร่์บว่่าเป็นวิ่ธ้การ์สุร้์างเสุริ์มั่ภูมิั่คุ้ีมั่ก่นท้ี่�ม้ั่ปร์ะสิุที่ธิภาพมั่ากวิ่ธ้หน้�งในปัจจุบ่น แต่กล่บพบร์ายงานจำานว่นผู้ปฏิิเสุธ
การ์ฉ้ีดว่่คีซ้นท้ี่�ม้ั่เพิ�มั่มั่ากข้้�นในหลายปร์ะเที่ศท่ี่�ว่โลก จนที่ำาให้องค์ีการ์อนาม่ั่ยโลกเกิดคีว่ามั่วิ่ตกก่งว่ลต่อแนว่โน้มั่ด่งกล่าว่อย่างมั่าก ถ้ืงก่บ
ร์ะบุให้การ์ปฏิิเสุธว่่คีซ้นเป็น 1 ใน 10 ปร์ะเด็นท้ี่�เป็นภ่ยต่อสุุข้ภาพข้องปร์ะชี้ากร์โลกปร์ะจำาปีน้�1  สุอดคีล้องก่บสุถืานการ์ณ์การ์ร์ะบาดข้อง
ไว่ร่์สุโคีวิ่ด-19 ในปัจจุบ่น ท้ี่�พบว่่า ว่่คีซ้นถ่ือเป็นที่างเล่อกท้ี่�ด้ท้ี่�สุุดท้ี่�มั่ว่ลมั่นุษยชี้าติม้ั่อยู่ ณ ข้ณะน้� แต่กล่บพบว่่า ปร์ะชี้าชี้นบางสุ่ว่นเกิด 
คีว่ามั่ไม่ั่ม่ั่�นใจต่อที่างเล่อกด่งกล่าว่มั่ากน่ก ท่ี่�งน้� สุ่บเน่�องมั่าจากการ์เสุพข่้าว่สุาร์และสุ่งต่อข้้อมูั่ลเร่์�องผลข้้างเค้ียงต่าง ๆ ข้องว่่คีซ้น 
ที่างโซเช้ี้ยลม้ั่เด้ย จนที่ำาให้เกิดคีว่ามั่วิ่ตกก่งว่ล ตลอดจนปร์ะชี้าชี้นบางสุ่ว่นไม่ั่ม่ั่�นใจในว่่คีซ้นท้ี่�ร่์ฐจ่ดหาให้ จ้งต้องการ์ร์อว่่คีซ้นย้�ห้ออ่�นท้ี่�ตนเอง
ม่ั่�นใจมั่ากกว่่า เช่ี้น ไฟเซอร์์ โมั่เดอร์์นา เป็นต้น2 

 ปัจจุบ่น ปร์ะเที่ศไที่ยม้ั่การ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ดให้แก่ปร์ะชี้าชี้น 2 ย้�ห้อ ค่ีอ ซิโนแว่คี และแอสุตร้์าเซเนก้า โดยเริ์�มั่ฉ้ีดให้แก่กลุ่มั่เสุ้�ยง 
บุคีลากร์ที่างการ์แพที่ย์ ผู้ป่ว่ย 7 กลุ่มั่โร์คีเร่์�อร่์งอายุน้อยกว่่า 60 ปี และผู้สูุงอายุ 60 ปีข้้�นไปก่อนเป็นกลุ่มั่แร์ก3 สุ่ว่นปร์ะชี้าชี้นท่ี่�ว่ไปท้ี่�ม้ั่อายุ
ต่�งแต่ 18 - 59 ปีน่�น ได้ม้ั่การ์เปิดให้ลงที่ะเบ้ยนเพ่�อข้อร่์บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นผ่านที่าง Line Official Account V.2 “หมั่อพร้์อมั่” หร่์อ  
แอปพลิเคีช่ี้�น “หมั่อพร้์อมั่”4  เพ่�อร์อฉ้ีดเป็นกลุ่มั่ถ่ืดไป ท่ี่�งน้�ท้ี่�ผ่านมั่า ปร์ะเที่ศไที่ยม้ั่การ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ไปแล้ว่จำานว่นท่ี่�งสิุ�น 2,648,256 
โดสุ5  และม้ั่ยอดผู้จองคิีว่ผ่าน “หมั่อพร้์อมั่” จำานว่น 7,662,560 คีน6 ซ้�งเม่ั่�อเท้ี่ยบสุ่ดสุ่ว่นปร์ะชี้ากร์ท่ี่�งปร์ะเที่ศ จะเห็นได้ว่่าม้ั่ผู้เข้้าร่์บการ์ฉ้ีด
และจองคิีว่เพ่�อฉ้ีดว่่คีซ้นในอ่ตร์าท้ี่�ตำ�ามั่าก ท่ี่�งน้� สุาเหตุหน้�งเน่�องจากคีว่ามั่ไม่ั่ม่ั่�นใจต่อการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ด่งกล่าว่ ด่งน่�น ร่์ฐบาลจ้งได้ม้ั่
การ์ปร์ะกาศให้การ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 เป็นว่าร์ะแห่งชี้าติ และเพิ�มั่มั่าตร์การ์กร์ะตุ้นให้ปร์ะชี้าชี้นเข้้าร่์บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นมั่ากยิ�งข้้�น โดยต่�ง 
เป้าหมั่ายว่่าจะต้องฉ้ีดให้ได้เด่อนละ 15 ล้านโดสุ ต่�งแต่เด่อนมิั่ถุืนายน 2564 เป็นต้นไป7 จากสุถืานการ์ณ์ด่งกล่าว่ “สุว่นดุสิุตโพล” มั่หาวิ่ที่ยาล่ย
สุว่นดุสิุต จ้งได้ดำาเนินการ์สุำาร์ว่จคีว่ามั่คิีดเห็นข้องปร์ะชี้าชี้นท่ี่�ว่ปร์ะเที่ศจำานว่น 2,644 คีน ผ่านร์ะบบออนไลน์ ร์ะหว่่างว่่นท้ี่� 17-20 พฤษภาคีมั่
 2564 ในห่ว่ข้้อ “การ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19” เพ่�อสุะท้ี่อนคีว่ามั่คิีดเห็นข้องปร์ะชี้าชี้นเก้�ยว่ก่บปร์ะเด็นด่งกล่าว่สูุ่สุาธาร์ณะต่อไป  

 เม่ั่�อพิจาร์ณาจากข้้อมูั่ลท้ี่�เก็บร์ว่บร์ว่มั่ได้พบปร์ะเด็นท้ี่�น่าสุนใจค่ีอ กลุ่มั่น่กเร้์ยน/น่กศ้กษา ม้ั่คีว่ามั่รู้์สุ้กไม่ั่แน่ใจหร่์อไม่ั่ฉ้ีดว่่คีซ้น 
โคีวิ่ด-19 ท้ี่�ภาคีร่์ฐจ่ดหาให้ท้ี่�ร้์อยละ 75.96 ซ้�งสูุงกว่่าปร์ะชี้าชี้นในภาพร์ว่มั่ท้ี่�ม้ั่คีว่ามั่คิีดเห็นต่อปร์ะเด็นเด้ยว่ก่นน้�ท้ี่�ร้์อยละ 35.61 โดยกลุ่มั่
น่กเร้์ยน/น่กศ้กษาม้ั่คีว่ามั่ก่งว่ลเก้�ยว่ก่บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ใน 3 อ่นด่บแร์ก ค่ีอ ก่งว่ลเร่์�องผลข้้างเค้ียง ร้์อยละ 84.18 ไม่ั่เช่ี้�อม่ั่�น 
ในปร์ะสิุที่ธิภาพข้องว่่คีซ้น ร้์อยละ 67.46 และต้องการ์ศ้กษาผลด้ผลเสุ้ยให้ละเอ้ยดก่อนการ์ไปฉ้ีดว่่คีซ้น ร้์อยละ 49.55 ท่ี่�งน้� สุอดคีล้องก่บ
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ข้้อมูั่ลข้องกร์มั่คีว่บคุีมั่โร์คีท้ี่�ร์ะบุว่่า การ์ท้ี่�ปร์ะชี้าชี้นได้ร่์บข่้าว่สุาร์เก้�ยว่ก่บอาการ์ไม่ั่พ้งปร์ะสุงค์ีจากการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 และ 
การ์วิ่พากษ์วิ่จาร์ณ์ย้�ห้อข้องว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 สุ่งผลให้เกิดคีว่ามั่ก่งว่ลเก้�ยว่ก่บการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 เพิ�มั่มั่ากข้้�น8 นอกจากน้�ย่งพบว่่า 
กลุ่มั่น่กเร้์ยน/น่กศ้กษาม้ั่คีว่ามั่เช่ี้�อม่ั่�นท้ี่�จะฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ย้�ห้อไฟเซอร์์มั่ากท้ี่�สุุด คิีดเป็นร้์อยละ 74.99 ร์องลงมั่า ค่ีอ โมั่เดอร์์นา 
ร้์อยละ 71.30 และจอนห์สุ่น แอนด์ จอนห์สุ่น ร้์อยละ 70.10 ตามั่ลำาด่บ โดยว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ท่ี่�ง 3 ย้�ห้อด่งกล่าว่ เป็นว่่คีซ้นท้ี่�ผลิต 
ในปร์ะเที่ศสุหร่์ฐอเมั่ริ์กา และม้ั่ร์ายงานด้านปร์ะสิุที่ธิภาพข้องว่่คีซ้นท่ี่�ง 3 ย้�ห้อด่งกล่าว่ค่ีอนข้้างสูุงท้ี่� ร้์อยละ 95.0, 94.1 และ 66.0 
ตามั่ลำาด่บ9  

ท่ี่�งน้� หากต้องการ์ท้ี่�จะการ์สุร้์างคีว่ามั่เช่ี้�อม่ั่�นให้แก่ปร์ะชี้าชี้นในการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 กลุ่มั่น่กเร้์ยน/น่กศ้กษาม้ั่มุั่มั่มั่องว่่า 
ร่์ฐบาลคีว่ร์ให้คีว่ามั่สุำาค่ีญ่ใน 3 ปร์ะเด็นด่งต่อไปน้�ค่ีอ อ่นด่บท้ี่� 1 ปร์ะสิุที่ธิภาพข้องว่่คีซ้นท้ี่�จะใช้ี้ฉ้ีดสูุง น่าเช่ี้�อถ่ือ ม้ั่ร์ายงานร่์บร์อง  
ร้์อยละ 63.96 อ่นด่บท้ี่� 2 กลุ่มั่แพที่ย์ บุคีลากร์ที่างการ์แพที่ย์ออกมั่าช้ี้�แจงเก้�ยว่ก่บว่่คีซ้น ร้์อยละ 52.25 และอ่นด่บท้ี่� 3 นำาเสุนอข้้อมูั่ล
เก้�ยว่ก่บผลด้ ผลข้้างเค้ียง และข้้อคีว่ร์ร์ะว่่งในการ์ฉ้ีดว่่คีซ้น ร้์อยละ 48.95 จากข้้อมูั่ลด่งกล่าว่สุะท้ี่อนให้เห็นว่่าปร์ะชี้าชี้นต้องการ์ว่่คีซ้น
ท้ี่�ม้ั่ปร์ะสิุที่ธิภาพสูุง ม้ั่การ์ร่์บร์องจากแพที่ย์ผู้เช้ี้�ยว่ชี้าญ่เพ่�อนำามั่าต่ดสิุนใจในการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ด่งน่�น ร่์ฐบาล จ้งต้องเร่์งดำาเนินการ์
ปร์ะชี้าสุ่มั่พ่นธ์ข้้อมูั่ลเก้�ยว่ก่บผลด้ ผลข้้างเค้ียง และข้้อคีว่ร์ร์ะว่่งข้องว่่คีซ้น ร์ว่มั่ท่ี่�งคีว่ร์คีว่บคุีมั่การ์เผยแพร่์ข่้าว่สุาร์ท้ี่�เป็นเท็ี่จ 
ในแง่ลบเก้�ยว่ว่่คีซ้นในช่ี้องที่างต่างๆ เพร์าะเป็นปัจจ่ยสุำาค่ีญ่ท้ี่�ที่ำาให้ปร์ะชี้าชี้นเกิดคีว่ามั่ก่งว่ลและไม่ั่ม่ั่�นใจในการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19  
ร์ว่มั่ท่ี่�ง  คีว่ร์ม้ั่กร์ะบว่นการ์จ่ดหาว่่คีซ้นที่างเล่อกท้ี่�ม้ั่ปร์ะสิุที่ธิภาพเพ่�อให้ปร์ะชี้าชี้นเกิดคีว่ามั่เช่ี้�อม่ั่�นและให้บริ์การ์เพิ�มั่เติมั่ในร์ะยะ
ต่อไปอ้กท่ี่�งเพ่�อให้ร่์ฐบาลสุามั่าร์ถืข่้บเคีล่�อนว่าร์ะแห่งชี้าติเร่์�องการ์ฉ้ีดว่่คีซ้นโคีวิ่ด-19 ให้แก่ปร์ะชี้ากร์ในปร์ะเที่ศบร์ร์ลุตามั่เป้าหมั่าย
ท้ี่�ว่างเอาไว้่ เป็นการ์ป้องก่นการ์แพร่์ร์ะบาด และสุร้์าง“ภูมิั่คุ้ีมั่ก่นหมู่ั่” (herd immunity) ให้เกิดข้้�นในสุ่งคีมั่ไที่ยได้อย่างเป็นรู์ปธร์ร์มั่
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ท่ีปรึกษา:

 รศ.ดร.สุขุุม เฉลยทรัพีย์  ปร์ะธานท้ี่�ปร้์กษาอธิการ์บด้ มั่หาวิ่ที่ยาล่ยสุว่นดุสิุต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์  ร์องอธิการ์บด้ฝ่้ายวิ่จ่ยและพ่ฒนาการ์ศ้กษา มั่หาวิ่ที่ยาล่ยสุว่นดุสิุต 
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ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โคโรนาไวรัส 2019  
หรือ โควิด-19 ไปทั่วโลก วัคซีนเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ ในการป้องกัน 
โรคโควิด-19 รวมถึงการลดความรุนแรงของโรค ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนและการตระหนักถึงความส�าคัญของวัคซีนเป็นสิ่งส�าคัญ 

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สวนดุสิตโพล ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็น 
(ทางออนไลน์) ของประชาชน จ�านวน 2,644 คน จากผลการส�ารวจพบว่า ร้อยละ 
57 ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนบางส่วน ประชาชน 1 ใน 3  
ให้ความเหน็ว่ามคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งวคัซนีเป็นอย่างด ีจะเห็นได้ว่ามปีระชากรอกี 
1 ใน 3 ท่ียังต ้องการข้อมูลและความรู ้ เรื่องวัคซีนเพิ่มเติม สอดคล้องไป 
ทางเดียวกันกับจ�านวนการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ที่มีผู้ลงทะเบียน 
ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนร้อยละ 56 และร้อยละ 57 มีความเข้าใจว่าวัคซีนจะ 
ช่วยสร้างภูมิต้านทานและช่วยลดความรุนแรงของโรค ในขณะที่ทางระบาดวิทยา 
มคีวามต้องการให้ประชาชนฉดีวคัซนีจนเกดิภมูคิุม้กนัหมู ่(herd immunity) ข้อมลู
จากการคาดการณ์ของประเทศสหรฐัอเมริกา คือ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร 

สิ่งส�าคัญร่วมคือต้องให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจและยินดีที่จะรับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด -19 รวมถึงความรู้ความเข้าใจถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น โดยจาก 
ผลการส�ารวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 60 มีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน
ท่ีจะใช้ฉีดในประเทศไทย และแหล่งข้อมูลที่ประชาชนเชื่อถือ คือกระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานราชการร้อยละ 31 และส่ิงที่จะสร้างความเช่ือม่ันต่อ 
การฉีดวัคซีนได้อย่างมากคือ กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ออกมาช้ีแจง
เกี่ยวกับวัคซีนร้อยละ 68 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยควรเร่งสร้างความเช่ือม่ัน 
ต่อประชาชนรวมถึงการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมแก่ประชาชนทั้งประเทศ

poll
talk

by S u a n  D u s i t  P o l l

ep.34

การฉีดวัคซีนโควิด-19

วิพากษ์ผลโพลโดย 
รศ. แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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73% of Thais feel ‘hopeless’ amid pandemic - poll
 About three-quarters of the population feel anxious 

and hopeless about their lives during the Covid-19 pandemic, 
according to the result of an opinion survey by Suan Dusit 
Rajabhat University, or Suan Dusit Poll.

 The poll was conducted online on 1,713 people 
throughout the country during May 24-27 to gauge the  
population’s mental state in the “Covid-19 era”.

 Respondents were allowed to choose more than one 
answer to each question.

Regarding their state of mind, 75.35% said they were 
under stress and worried; 72.95% felt hopeless; 58.27% felt 
irritated; 45.19% frightened; and 13.50% were in a normal 
mental condition.

 Asked about the causes, 88.33% cited the worsened 
Covid-19 pandemic; 74.53% pointed to the economic slump; 
51.89% cited concerns over vaccination; 36.50% mentioned 
travel and traffic conditions; and 15.98% cited health concerns.

Asked what they wanted the government, state agen-
cies and the private sectors to do to alleviate the crisis, 
74.96% said mass inoculation should be expedited; 60.52% 

wanted all concerned to step up efforts to solve economic 
problems; 56.51% wanted them to give people clear,  
unambiguous information about Covid-19; 54.86% wanted 
assistance to those affected to be evenly distributed; and 
49.91% wanted Covid tests to be carried out in all areas.

เปิิดผลสำำ�รวจ‘สำภ�พจิตใจ’คนไทยยุคโควิด ‘เครียด กัังวล 
อดทน’ จี�เร่งฉีีดวัคซีีน

นางสาวพรพรรณ บััวทอง นักวจัิัย สวนดุุสติโพล มหาวทิยาลยั
สวนดุุสิต เปิิดุเผยว่า จัากผลโพลท่�สำาคััญ พบัว่า ปิระชาชนร้�สึก 
“ท�อถอยท่�สุดุ/เกนิจัะรบััมือไดุ�” ร�อยละ 3.79 หากเท่ยบัเป็ินปิระชาชน
 100 คัน จัะม่ปิระชาชนเกือบั 4 คัน ท่�ร้�สึกรับัมือกับัปัิญหาต่อไปิ 
ไม่ไหว ปัิญหาโคัวิดุ-19 ทำาให�กระทบัต่อรายไดุ� การทำามาหากินจัน
ทำาให�เกิดุคัวามเคัร่ยดุหนัก ซึึ่�งตั�งแต่เกิดุโคัวิดุ-19 ระบัาดุ อัตรา 
การฆ่่าตัวตายของปิระชาชนก็เพิ�มส้งขึ�นคัล�ายกับัช่วงวิกฤติต�มยำากุ�ง
อ่กดุ�วย สัญญาณน่�รัฐบัาลไม่คัวรจัะนิ�งเฉยคัวรให�หน่วยงานท่�เก่�ยวข�อง
เข�าไปิช่วยเหลือดุ้แลสภาพจัติใจัของกลุ่มเปิราะบัางโดุยเร็ว             

ดุ�าน ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจัารย์ปิระจัำาหลักส้ตร
จิัตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ัการ คัณะมนุษยศาสตร์และ
สังคัมศาสตร์ เปิิดุเผยว่า จัากสถานการณ์การระบัาดุของโรคัโคัวิดุ
-19 พบัว่า ปิระชาชนม่คัวามเคัร่ยดุและวิตกกังวลท่�เพิ�มมากขึ�น  
ส่งผลให�ม่การปิรับัตัวอย่างมาก ทำาให�เกิดุภาวะสุขภาพจิัตต่างๆ  
ตามมา ปัิจัจััยท่�ส่งผลกระทบัต่อคัวามเคัร่ยดุและวิตกกังวลดัุงกล่าว
เกิดุจัากปัิจัจััยทางดุ�านสังคัมและสภาพแวดุล�อม เช่น การแพร่
ระบัาดุในระลอกใหม่ สภาพเศรษฐกิจัและอัตราการว่างงาน ท่�ม่ 
แนวโน�มส้งขึ�น ซึึ่�งวิธ่ีจััดุการกับัภาวะสุขภาพจิัตสามารถทำาไดุ� 
หลายวิธ่ี เช่น การใช�สติในการดุำาเนินช่วิต การผอ่นคัลายคัวามเคัร่ยดุ
เป็ินต�น โดุยสิ�งท่�ต�องการให�หน่วยงานภาคัรัฐและภาคัเอกชน 
เข�ามาช่วยมากท่�สุดุ คืัอ การฉ่ดุวัคัซ่ึ่นและการแก�ปัิญหาเศรษฐกิจั 
 โดุยภาพรวมปิระชาชนใช�คัวามอดุทนและพยายาม 
แก�ปัิญหาต่างๆ อาจัเพราะปิระชาชนยังม่คัวามหวังว่าจัะกลับัมาใช�
ช่วิตในสภาวะปิกติไดุ�ในเร็ววัน และยังม่กำาลังใจัในการต่อส้�ช่วิต 
โดุยหมั�นใส่ใจัดุ้แลสุขภาพจิัตของตนเองและคันรอบัข�างให�ม่ 
คัวามเข�มแข็ง ม่พลังใจัในการต่อส้�กับัปัิญหาต่างๆ ถือเป็ินภ้มิคุั�มกัน
ทางใจัท่�ม่คัวามสำาคััญท่�จัะสามารถผ่านสถานการณ์ท่�ยากลำาบัากน่�
ไปิไดุ�ดุ�วยดุ่” 

ของคนไทยในยุค “โควิด-19”

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์

อาจารย์ประจำาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์์การ 
ค์ณะมนุษยศาสตร์และสังค์มศาสตร์

วันอาทิตย์ท่� 30 พฤษภาคัม 2564

สภาพจิตใจ
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	 จากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ขยายวงกว้างออกไปทัี่�วโลกนั�น	 นอกจากจะก่อให้้เกิดผลกระที่บ 
อย่างรุนแรงต่่อมวลมนุษยชาติ่ในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองแล้ว	 ยังพบว่า	 ผลสืบเนื�องของการแพร่ระบาดดังกล่าว	 
ยงัก่อให้้เกิดผลกระที่บต่่อสภาพจิต่ใจของประชาชนอย่างห้ล่กเล่�ยงไม่ได้ด้วยเช่นเด่ยวกัน	ทัี่�งน่�	เนื�องมาจากลักษณ์ะของการแพร่ระบาด
เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 ที่ำาให้้ม่ยอดผ้้ติ่ดเชื�อและเส่ยช่วิต่รายวันท่ี่�เพิ�มมากข้�นอย่างต่่อเนื�อง	 ต่ลอดจนความร้้ส้กกังวลใจว่า 
คนในครอบครวัห้รือต่นเองอาจจะต่ดิเชื�อโดยไม่ร้้ตั่ว	 ไม่ร้้ว่าจะม่โอกาสได้รับวคัซ่ีนเมื�อไร	 การท่ี่�ต้่องขาดอสิรภาพเนื�องจากต้่องกกัต่วั 
อย่้ในบ้านไปไห้นไม่ได้	 นโยบายรัฐบาลท่ี่�ปรับเปล่�ยนต่ามสถานการณ์์เกือบทุี่กวันเมื�อม่ยอดผ้้ติ่ดเชื�อเพิ�มข้�น	 ต่ลอดจนการได้ร้้ข่าว 
ว่าคนใกล้ชิดห้รือคนร้้จักต่กเป็นเห้ยื�อจากการระบาดดังกล่าว	 สิ�งต่่าง	ๆ	 เห้ล่าน่�	 ล้วนที่ำาให้้ห้ลายคนเกิดอาการห้วาดกลัว	 วิต่กกังวล
เคร่ยด	ตื่�นต่ระห้นก	และส่งผลกระที่บต่่อสุขภาพจิต่ต่ามมาในท่ี่�สุด1

	 ด้วยเห้ตุ่ผลดังท่ี่�กล่าวมาข้างต้่น	สวนดุสิต่โพล	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่	 จ้งได้ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็้นของประชาชน
จำานวนทัี่�งสิ�น	 1,713	 คน	 ในประเด็น	 “สภาพจิต่ใจของคนไที่ยในยุคโควิด-19”	 โดยการต่อบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์	 
ในระห้ว่างวันท่ี่�	 24-27	 พฤษภาคม	 2564	 ซ้ี�งพบข้อสังเกต่ท่ี่�น่าสนใจจากการสำารวจในครั�งน่�คือ	 ม่ประชาชนท่ี่�ได้รับผลกระที่บ 
ด้านสภาพจิต่ใจค่อนข้างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19	 จำานวนค่อนข้างมาก	 โดยคิดเป็นร้อยละ	19.38	 โดยแบ่งออกเป็น 
กลุ่มท่ี่�ม่ความร้้ส้กที่นแที่บไม่ได้	ร้อยละ	9.46	ไม่อยากที่นและท้ี่อถอย	ร้อยละ	6.13	และท้ี่อถอยท่ี่�สุด/เกินจะรับมือได้	ร้อยละ	3.79	
ดังนั�น	เมื�อพิจารณ์าถ้งคุณ์ลักษณ์ะของประชาชนกลุ่มน่�พบว่า	เป็นประชาชนท่ี่�มาจาก	3	กลุ่มอาช่พดังต่่อไปน่�	อาช่พพนักงานบริษัที่
ร้อยละ	 23.80	 อาช่พรับจ้าง	 ร้อยละ	 18.67	 และอาช่พธุุรกจิส่วนต่วั/ค้าขาย	 ร้อยละ	 18.37	 ทัี่�งน่�	 เนื�องมาจากภาวะเคร่ยดจาก 
การท่ี่�ต้่องที่ำางานท่ี่�บ้านเนื�องจากต้่องตื่�นตั่วต่ลอดเวลา	กลัวการผิดพลาดในการติ่ดต่่องานท่ี่�อาจเข้ามาได้ต่ลอดเวลาผ่านที่างโที่รศัพท์ี่
อ่เมลห้รือข้อความ	ความสมดุลระห้ว่างช่วิต่และการที่ำางานห้ายไป	 ไม่สามารถแบ่งเวลาที่ำางานกับเวลาส่วนตั่วได้	 ที่ำาให้้ร้้ส้กว่าต้่อง
ที่ำางานต่ลอดเวลา2	ในขณ์ะท่ี่�บางส่วนเกิดความเคร่ยดเพราะนายจ้างลดการจ้างงาน	ห้รือค้าขายไม่ได้	เป็นต้่น3 
								 เมื�อสอบถามไปถ้งสาเห้ตุ่ท่ี่�ที่ำาให้้สภาพจิต่ใจของประชาชนกลุ่มน่�แย่ลงนั�น	พบว่า	อันดับแรกมาจากปัญห้าสภาพเศรษฐกิจ
ต่กต่ำ�า	 ที่ำามาห้ากินลำาบาก	 ร้อยละ	 90.36	 ซ้ี�งเป็นตั่วเลขท่ี่�ค่อนข้างส้งมากเมื�อเท่ี่ยบกับประชาชนในภาพรวมท่ี่�ม่ความคิดเห็้น 
ในประเด็นน่�ท่ี่�ร้อยละ	74.53	แสดงให้้เห็้นว่าประชาชนกลุ่มน่�	อาจได้รับผลกระที่บค่อนข้างมากจากปัญห้าสภาพเศรษฐกิจ	ในขณ์ะท่ี่�ปัญห้า
รองลงมา	พบว่า	เป็นปัญห้าการแพร่ระบาดของโควดิ-19	รุนแรงมากข้�น	ร้อยละ	88.25	และปัญห้าความกังวลเรื�องการฉ่ีดวัคซ่ีน	ร้อยละ 
61.14	 ต่ามลำาดับ	 ทัี่�งน่�	 เนื�องมาจากสถานการณ์์โควิดก่อให้้เกิดปัญห้าเศรษฐกิจต่กต่ำ�า	 ที่ำามาห้ากินลำาบาก	 ส่งผลให้้ธุุรกิจและ 
ร้านค้าห้ลายแห้ง่ต่อ้งปดิกจิการลง	แรงงานถ้กเลกิจา้ง	พนักงานบรษัิที่ถ้กให้้ห้ยดุงานแบบไมไ่ดรั้บเงนิเดอืน4	บางคนท่ี่�ไมม่่เงินออม 

สิ�งที�ประชาชนที�ได้รับผลกระทบด้านสภาพจิตใจค่อนข้างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสโคว �ด-19
อยากให้รัฐบาล/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนช่วย 

 

ประชาชนที�ได้รับผลกระทบด้านสภาพจิตใจค่อนข้างรุนแรงจาก
การระบาดของไวรัสโคว �ด-19

        ประชาชนที�ได้รับกระทบ
       ด้านสภาพจิตใจค่อนข้างรุนแรง

สาเหตุที�ทําให้สภาพจิตใจแย่ลง

อาชีพพนักงานบร �ษัท

อาชีพรับจ้าง
18.67%

ทําธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

ประชาชนในภาพรวม

เร่งการฉีดวัคซีนโดยเร็ว มีมาตรการเยียวยา
อย่างทั�วถึง

เร่งแก้ป�ญหาเศรษฐกิจ

ป�ญหาสภาพเศรษฐกิจตกตํ�า ทํามาหากินลําบาก
ป�ญหาการแพร่ระบาดของโคว �ด-19 รุนแรงมากขึ�น
ป�ญหาความกังวลเร ��องการฉีดวัคซีน

74.70%

23.80%

18.37%

67.17% 62.05%

90.36% 88.25%

61.14%

88.33%
74.53%

51.89%
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เมื�อถ้กเลิกจ้างแบบฉัีบพลันที่ำาให้้ตั่�งตั่วไม่ได้	บางคนต้่องกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะต่กงาน	ผ้้ม่อาช่พเป็นพ่อค้าแม่ค้าจำานวนมาก 
ได้รับผลกระที่บจากยอดขายท่ี่�ลดลง	จ้งที่ำาให้้เกิดความร้้ส้กว่าเศรษฐกิจท่ี่�เดิมท่ี่ก็แย่อย้แ่ล้ว	ยิ�งถ้กฉุีดให้้แยล่งและเร็วข้�นไปมากกว่าเดิม5   
จ้งที่ำาให้้เกดิความกงัวลวา่	ห้ากสถานการณ์์การแพรร่ะบาดยงัคงรนุแรงอย้เ่ช่นน่�ต่่อไป	เห้ต่กุารณ์์ในลกัษณ์ะน่�ก็จะยงัคงเกดิข้�นอ่ก 
มากข้�นเรื�อย	ๆ 4		นอกจากน่�	ประชาชนกย็งัม่ความกงัวลเก่�ยวกบัอาการขา้งเค่ยงห้ลงัฉ่ีดวัคซ่ีนโควดิและต่อ้งการขอ้ม้ลท่ี่�ถ้กต้่องเก่�ยวกบั
อาการท่ี่�เกดิข้�นภายห้ลังการฉ่ีดวัคซ่ีนจากรัฐบาล6	มากพอ	ๆ 	กับท่ี่�ต้่องการให้้เร่งจัดห้าวัคซ่ีนท่ี่�ม่คุณ์ภาพมาให้้ทัี่นต่่อความต่อ้งการ 
ณ์	ขณ์ะน่�
	 สำาห้รับประเด็นคำาถามถ้งสิ�งท่ี่�อยากให้้รัฐบาล/ห้น่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนเข้ามาช่วย	 พบว่าประชาชนกลุ่มน่�
ต้่องการให้้เร่งแก้ปัญห้าเศรษฐกิจ	 ร้อยละ	 74.70	 เร่งการฉี่ดวัคซี่นโดยเร็ว	 ร้อยละ	 67.17	 และม่มาต่รการเย่ยวยา 
อย่างทัี่�วถ้ง	 ร้อยละ	 62.05	 ซ้ี�งความต้่องการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวที่างท่ี่�รัฐบาลได้ดำาเนินการเพื�อช่วยเห้ลือแก่ประชาชน
ในด้านเศรษฐกิจอย้่แล้ว	 อาที่ิ	 โครงการเราชนะ	 โครงการ	 ม.33	 เรารักกัน	 การชดเชยผ้้ประกันต่นต่าม	 ม.33	 มาต่รการ
ที่างการเงิน	 อาทิี่	 มาต่รการสินเชื�อส้้ภัย	 COVID-19	 มาต่รการพักชำาระห้น่�ของสถาบันการเงินเฉีพาะกิจ	 มาต่รการที่างภาษ่	 
การลดภาษ่	 มาต่รการด้านการบรรเที่าภาระค่าใช้จ่าย	 โดยภาครัฐลดค่าไฟฟ้าและนำ�าประปาของประชาชนและกิจการ 
ขนาดเล็กทัี่�วประเที่ศ	 โครงการเพิ�มกำาลังซืี�อให้้แก่ผ้้ม่บัต่รสวัสดิการแห่้งรัฐและผ้้ท่ี่�ต้่องการความช่วยเห้ลือเป็นพิเศษ
มาต่รการฟ้�นฟ้เศรษฐกิจ	 อาทิี่	 โครงการคนละคร้�ง	 โครงการ	 “ยิ�งใช้ยิ�งได้”	 เป็นต้่น7	 อย่างไรก็ต่าม	 รัฐบาลควรเพิ�มมาต่รการ 
ให้้ความช่วยเห้ลือดังกล่าวเป็นไปอย่างทัี่�วถ้งและรวดเร็ว	 โดยเฉีพาะผ้้ม่รายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง	 ควรให้้ทุี่กคนได้รับสิที่ธิุ 
ในการเยย่วยา	และขั�นต่อนการให้้ความช่วยเห้ลือไม่ควรยุง่ยากและซัีบซ้ีอน	เช่น	การให้้เป็นเงินสดโดยไม่ต้่องลงที่ะเบ่ยน	เป็นต้่น8 

1พสุ	 เดชะรินที่ร์.	 (2564).	  	 สืบค้นเมื�อ	 29	 พฤษภาคม	 2564,	 จาก	 https:// 
	 www.bangkokbiznews.	com/news/detail/935343
2ไที่ยรัฐออนไลน์.	 (2563).	 	สืบค้นเมื�อ	29	พฤษภาคม	2564,	จาก	 
	 https://www.thairath.co.th/news/foreign/1866884
3กรมสุขภาพจิต่.	 (2564).	 สืบค้นเมื�อ	 29	 พฤษภาคม	 2564,	 จาก	 https:// 
	 www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30555
4SPRINGNEWS.	(2564).	 	สบืคน้เมื�อ	29	พฤษภาคม	 
	 2564,	จาก	https://www.thairath.co.th/news/foreign/1866884
5ประชาชาต่ิธุุรกิจ.	(2563).	 	สืบค้นเมื�อ	29	พฤษภาคม	2564,	จาก	https:	 
	 //www.prachachat.net/social-media-viral/news-451470
6Hfocus.	 (2564).	 	 สืบค้นเมื�อ	 29	 พฤษภาคม	 2564,	 จาก	 https:// 
	 www.hfocus.org/content/	2021/05/21616
7รัฐบาลไที่ย.	 (2564).	 สืบค้นเมื�อ	29	พฤษภาคม	2564,	จาก	https://www.thaigov.go.th/news/contents/	 
	 details/41507
8ประชาชาต่ิธุุรกิจ.	(2564).	 	สืบค้นเมื�อ	29	พฤษภาคม	2564,	จาก		 
	 https://www.prachachat.net/politics/news-672145

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:	
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น 	 ผ้้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:	
 ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง  รองผ้้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:	
 นายวิชญา ติิยะพงษ์์ประพันธ์        	 นักวิจัยประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นางสาวณััฐณิัชา มีีงามี       	 เจ้าห้น้าท่ี่�บริห้ารงานทัี่�วไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่

ที่ปรึกษา:		
 รศ.ดร.สุขุมี เฉลยทรัพย์	 ประธุานที่่�ปร้กษาอธุิการบด่	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 	 รองอธุิการบด่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศ้กษา	มห้าวิที่ยาลัยสวนดุสิต่
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จากวิกฤตโควิด-19 ที่ประเทศไทยและทั่วโลกก�าลังเผชิญอยู่ขณะนี้ นอกเหนือ
จากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องท่ีประชนส่วนใหญ่ได้รับกันอย่างทั่วหน้าแล้ว
นัน้ อกีปัญหาหนึง่ทีส่่งผลกระทบสืบเนือ่งอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้กคื็อ “ปัญหาสุขภาพจติ” 
หากจะกล่าวไปแล้ว โควิด-19 เป็นเชื้อร้ายที่บั่นทอนผู้คนให้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ดงัที ่สวนดสุติโพล ได้เปิดเผยผลส�ารวจในหวัข้อ “สภาพจติใจของคนไทย
ในยุคโควิด-19” จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,713 คน ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 
2564 โดยได้ผลส�ารวจที่น่าสนใจเก่ียวกับสุขภาพจิตของคนไทย เช่น คนไทยมีความ 
เครียดและวิตกกังวลถึงร้อยละ 75.35 มีความรู้สึกแย่ สิ้นหวังร้อยละ 72.95 ซึ่งผลการ
ส�ารวจดังกล่าวถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า นอกจากการเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ
แล้ว ประชาชนคนไทยยังจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเยียวยาทางจิตใจด้วย

เมือ่ถามลกึลงไปว่า สิง่ใดทีท่�าให้สภาพจติใจแย่ลง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
ให้น�้าหนักไปท่ี สถานการณ์โควิดที่รุนแรงมากขึ้น และเศรษฐกิจที่ตกต�่า โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 88.33 และ 74.53 ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกันโดย
กรมสุขภาพจิตที่บ่งชี้ว่าคนไทยก�าลังมีความตื่นตระหนกกับสถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญ 
ในปัจจุบัน ทั้งจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่เช่ือถือได้และเช่ือถือ 
ไม่ได้ การถูกจ�ากัดเสรีภาพ การต้องกักตัวถึง 14 วันในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย การต้องแยก
จากกันกับบุคคลอันเป็นที่รักหรือคนในครอบครัว การต้องถูกออกจากงานประจ�าที่ท�า
อยู่ การมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนรู้จักที่ติดเชื้อหรือเสียชีวิตจากเชื้อโรคร้ายนี้ ทั้งหมด
ล้วนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั่วไป 

และเมือ่ถามถงึความต้องการทีอ่ยากให้ภาครฐัด�าเนนิการโดยเร่งด่วน ประชาชน
ยังมีความหวังกับการเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดและการเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงก็
เป็นสิง่ทีร่ฐัก�าลงัเร่งมอืท�าอยูแ่ล้วในขณะนี ้เพยีงแต่ต้องให้ความส�าคญัและท�าควบคูก่นั
ไปกับการเยียวยาทางจิตใจด้วย ซึ่งหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่า ปัญหาสภาพจิตใจที่เกิด
ขึ้นมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความเข้มแข็งทางจิตใจ การปรับตัว การมีความยืดหยุ่น
ในการคดิและตดัสนิใจ การรูจ้กัปรบัเปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส ซึง่เราจะเหน็ได้จากภาพ
ข่าวหลายกรณผีูท้ีไ่ม่สามารถปรบัตวัได้ กจ็ะยอมแพ้และยอมจบชวีติด้วยการฆ่าตวัตาย 
ในทางตรงกันข้ามก็จะเห็นหลายคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ก็สามารถฟันฝ่า
อุปสรรค และอดทนต่อสู้กับสถานการณ์อันเลวร้ายได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็ง 

ดังนั้น นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้ว 
สภาพจิตใจก็ควรจะได้รับการเยียวยาด้วย “วัคซีนใจ” ซึ่งการให้วัคซีนใจสามารถท�าได้
โดยการเสริมสร้างความหวังและพลังใจให้กับบุคคลทุกคนในยามนี้ โดยเริ่มต้นจาก
ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการดูแลจิตใจ รับฟัง ช่วยเหลือเพื่อให้ 
ทุกคนสามารถปรับตัวต่อสู้เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
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“ดุุสิิตโพล” ช้ี้� คนไทยตามข่่าวโควิดุทางโซเช้ี้ยลมากสุิดุ                                    
แต่เช่ี้�อม่�นจากท้ว้ท้�สุิดุ แนะส่ิ�อเสินอความจริิง

วัันน้� (6 มิิ.ย.) สวันดุุสิตโพล มิหาวิัทยาลัยสวันดุุสิต สำารวัจ
ควัามิคิดุเห็นของประชาชนต่อกรณี้ “ข้อมูิลข่าวัสารในยุคโควิัดุ-19” 
กลุ่มิตัวัอย่างจำานวัน 1,213 คน สำารวัจวัันท้� 31 พฤษภาคมิ -  
3 มิิถุุนายน 2564 พบวั่า ส่วันใหญ่่ประชาชนติดุตามิข่าวัสาร 
ตามิควัามิสะดุวักของตนเอง ร้อยละ 29.43 โดุยติดุตามิผ่่านส่�อโซเช้ย
ลม้ิเดุ้ยมิากท้�สุดุ ร้อยละ 74.81 ทั�งน้� มิองวัา่ ข้อมูิลข่าวัสารในปจัจุบัน
ให้ควัามิรู้แง่มุิมิใหม่ิๆ ม้ิการวิัเคราะห์เชิงลึก ร้อยละ 52.24  
ข้อมูิลข่าวัสารท้�น่าเช่�อถุ่อต้องม้ิการระบุท้�มิาม้ิแหล่งอ้างอิงท้�ชัดุเจน 
ร้อยละ78.32 ส่�อท้�ประชาชนเช่�อมัิ�นมิากท้�สุดุ ค่อ โทรทัศน์ ร้อยละ 
85.24 สิ�งท้�อยากฝากบอก “ส่�อมิวัลชน” ณี วัันน้� ค่อ ควัรนำาเสนอ
ข่าวัตามิควัามิเป็นจริง ไม่ิบิดุเบ่อน ร้อยละ 78.71 และม้ิจรรยาบรรณี
ในหน้าท้� ร้อยละ 76.24

นางสาวัพรพรรณี บัวัทอง นักวิัจัยสวันดุุสิตโพล มิหาวิัทยาลัย
สวันดุุสิต เผ่ยว่ัา ประชาชนมิองว่ัาข่าวั ในปัจจุบันม้ิการนำาเสนอ 
แง่มุิมิท้�หลากหลายมิากขึ�น แต่ในขณีะเดุ้ยวักัน ก็ม้ิข่าวัปลอมิมิากขึ�น
ดุ้วัยเช่นกัน บางครั�งข่าวัปลอมิหร่อข่าวัท้�เป็นกระแสเหล่านั�นเกิดุขึ�น
เพราะต้องการกลบกระแสข่าวัหลักอ่�นๆ “ข้อมิูลข่าวัสาร” จึงเป็น
เคร่�องม่ิอสำาคัญ่ในการช้�นำาสังคมิ ประชาชนจึงมิองว่ัา “ส่�อมิวัลชน” 
นั�นควัรทำาหน้าท้�อย่างเหมิาะสมิ และยึดุมัิ�นในจรรยาบรรณีวัิชาช้พ
ของตนเองเพ่�อเป็นส่วันหนึ�งในการช่วัยกันสรรค์สร้างสังคมิไทย       

พ.ท.ดุร.อมิรรัตน์ เร่องสกุล อาจารย์ประจำาสาขาวิัชา
นิเทศศาสตร์นวััตกรรมิและผู้่ประกอบการธุุรกิจ คณีะวิัทยาการจัดุการ
 มิหาวิัทยาลัยสวันดุุสิต เผ่ย จากผ่ลสำารวัจแสดุงให้เห็นว่ัา ประชาชน
ต้องการให้ส่�อมิวัลชนปรับเปล้�ยนวิัธุ้คิดุ ตรวัจสอบข่าวัก่อนนำาเสนอ
และม้ิอุดุมิการณ์ี จรรยาบรรณีอย่างสูงสุดุในการทำาหน้าท้�ส่�อมิวัลชน
  ปัจจุบันการขายขา่วัเชิงพาณีชิย์ยังม้ิอยู่มิาก และอาจจะมิากขึ�นดุ้วัย
จาก Hate Speech หร่อ ควัามิรุนแรงทางวัาจา และ Hate Crime 
หร่ออาชญ่ากรรมิท้�เกิดุจากควัามิเกล้ยดุชัง การเสนอข่าวับางอย่าง
ควัรม้ิกระบวันการตรวัจสอบ กลั�นกรองขา่วัสารอยา่งจรงิจงั ควัรหนั
มิาทำาข่าวัเชิงส่บสวันสอบสวัน (Investigative Reporting) หร่อข่าวั
ในลักษณีะ Data Journalism หร่อ Data Analytics ให้มิากขึ�น 
เป็นศลิปะอย่างหนึ�งของส่�อมิวัลชนเช่นกันท้�จะจับภาพมุิมิใดุ รายงาน
แบบใดุ เล่าเร่�องแบบไหนท้�ทำาให้เกิดุควัามิแตกแยกน้อยท้�สุดุ นับวััน
จะเป็นปญั่หาใหญ่่ในสงัคมิไทยท้�ฝังเข้าไปในสว่ันลกึของจติใจ เม่ิ�อตน้
เหตุมิาจากควัามิคิดุและจิตใจของเราเอง จะแก้ไดุ้คงต้องแก้ท้�ควัามิคิดุ
และจิตใจของทุกๆ ฝ่ายเช่นกัน

ในยุคโควิด-19

(โดย น.ส.พรพรรณ  บััวทอง  นักวิจััย สวนดุสิตโพล
พ.ท.ดร.อมรรัตน์  เรืองสกุล 

อาจัารย์ประจัำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
และผู้้�ประกอบัการธุุรกิจั คณะวิทยาการจััดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัันอาทิตย์ท้� 6 มิิถุุนายน 2564

ข้อมูลข่าวสาร
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	 การส่ื่�อสื่ารเป็็นเคร่�องม่ือสื่ำาคัญในการส่ื่งต่่อความืจริง	 ความืคิด	 หร่อแม้ืกระทัั่�งความืร้้สึื่กของบุุคคลออกไป็ให้ผู้้้อ่�นรับุร้้	 
โดยสิื่�งท่ั่�ถู้กส่ื่�อสื่ารออกไป็นั�น	 เร่ยกว่า	 “ข้อม้ืลข่าวสื่าร”	 ซึึ่�งเป็็นสิื่�งท่ั่�ทั่ำาให้บุุคคลรับุร้้ถึูงเหตุ่การณ์์	 สื่ถูานการณ์์	 หร่อความืเป็็นไป็ 
ท่ั่�เกิดขึ�นในขณ์ะนั�น	 ทัั่�งน่�พบุว่า	 ข้อม้ืลข่าวสื่ารท่ั่�ม่ืการเผู้ยแพร่ออกไป็ม่ืหลากหลายร้ป็แบุบุ	 เช่่น	 ข้อม้ืลจริง	 ข้อม้ืลท่ั่�ม่ืการป็รับุแต่่ง	 
แม้ืกระทัั่�งการป็ล่อยข่าวท่ั่�บิุดเบุ่อน	หร่อเฟคนิวส์ื่	(Fake	news)	เป็็นต้่น	ดังนั�น	ป็ระช่าช่นจึงจำาเป็็นท่ั่�จะต้่องสื่ามืารถูแยกแยะระหว่าง
ข่าวท่ั่�เป็็นข้อม้ืลจริงหร่อข่าวท่ั่�บิุดเบุ่อนข้อม้ืลเพ่�อสื่ร้างความืเส่ื่ยหายได้	 โดยเฉพาะในยุคโควิด-19	 ท่ั่�จำาเป็็นต้่องติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่าร
เพ่�อการเฝ้้าระวังและเต่ร่ยมืตั่วรับุม่ือกับุสื่ถูานการณ์์ดังกล่าว	ป็ระช่าช่นยิ�งควรต้่องระมัืดระวังและใช้่วิจารณ์าญาณ์ในการรับุข้อม้ืล
ข่าวสื่ารจากแหล่งข่าวต่่าง	ๆ	มืากยิ�งขึ�น
	 จากความืสื่ำาคัญของข้อม้ืลข่าวสื่ารดังกล่าว	 สื่วนดุสิื่ต่โพล	 มืหาวิทั่ยาลัยสื่วนดุสิื่ต่	 จึงได้ทั่ำาการสื่ำารวจความืคิดเห็นของ
ป็ระช่าช่นจำานวนทัั่�งสิื่�น	 1,213	คน	 ต่่อกรณ่์	 “ข้อม้ืลข่าวสื่ารในยุคโควิด-19”	 ผู่้านการทั่ำาแบุบุสื่อบุถูามืระบุบุออนไลน์	 ในระหว่าง 
วันท่ั่�	31	พฤษภาคมื	-	3	มิืถุูนายน	2564	พบุข้อสัื่งเกต่ท่ั่�น่าสื่นใจ	ค่อ	ป็ระช่าช่นติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยมืากท่ั่�สุื่ด 
เป็็นอันดับุ	1	ท่ั่�ร้อยละ	74.81	สื่อดคล้องกับุการรายงานข้อม้ืลผู้้้ใช้่งานส่ื่�อดิจิต่อลของป็ระเทั่ศไทั่ยในช่่วงการระบุาดของไวรัสื่โควิด-19	
พบุว่า	ป็ระช่าช่นกว่าร้อยละ	50	ใช้่เวลาบุนแพลต่ฟอร์มืโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยมืากกว่าปี็ท่ั่�ผู่้านมืา	โดยเฉพาะการค้นหาข้อม้ืลทั่างอินเทั่อร์เน็ต่
เพ่�อเข้าถึูงข่าวสื่ารออนไลน์	หร่อด้รายการท่ั่ว่	และ	Streaming	content	เพิ�มืมืากขึ�นถึูงร้อยละ	341 
	 เม่ื�อพิจารณ์าถึูงคุณ์ลักษณ์ะของป็ระช่าช่นผู้้้ต่อบุแบุบุสื่อบุถูามืท่ั่�เล่อกติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยดังกล่าว 
พบุว่า	ส่ื่วนใหญ่เป็็นป็ระช่าช่นท่ั่�อย่้ในช่่วงอายุระหว่าง	20	–	39	ปี็	หร่อคน	Gen	Y	คิดเป็็นร้อยละ	40.64	ทัั่�งน่�	ป็ระช่าช่นในช่่วงอายุ
ดังกล่าวจัดเป็็นคนกลุ่มืใหญ่ของป็ระเทั่ศ	 คิดเป็็นร้อยละ	 28.00	 ของป็ระช่าช่นทัั่�งหมืด	ป็ระกอบุไป็ด้วยป็ระช่าช่นกลุ่มืผู้้้ป็ระกอบุ
อาช่่พพนักงานบุริษัทั่	 ร้อยละ	81.91	รองลงมืาค่อ	อาช่่พธุุรกิจส่ื่วนตั่ว/ค้าขาย	 ร้อยละ	80.85	และข้าราช่การ/รัฐวิสื่าหกิจ	 ร้อยละ 
78.64	 ซึึ่�งสื่อดคล้องกับุผู้ลการสื่ำารวจพฤติ่กรรมืผู้้้ใช้่อินเต่อร์เน็ต่ของไทั่ยจากสื่ำานักงานพัฒนาธุุรกรรมืทั่างอิเล็กทั่รอนิกส์ื่	 (องค์การ
มืหาช่น)	หร่อ	ETDA	ท่ั่�รายงานว่า	คน	Gen	Y	เป็็นกลุ่มืท่ั่�ม่ืการใช้่อินเต่อร์เน็ต่ส้ื่งสุื่ดถึูง		6	ปี็ซ้ึ่อน	โดยล่าสุื่ดในปี็	2563	พบุว่า	คน	Gen	Y	 
ใช้่อินเต่อร์เน็ต่มืากถึูง	12	ชั่�วโมืง	26	นาท่ั่ต่่อวัน2	จึงเป็็นเหตุ่ผู้ลท่ั่�ทั่ำาให้ผู้ลการสื่ำารวจพบุว่า	ป็ระช่าช่นในกลุ่มืน่�เป็็นกลุ่มืท่ั่�ม่ืการติ่ดต่ามื
ข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยมืากท่ั่�สุื่ดเม่ื�อเท่ั่ยบุกับุป็ระช่าช่นในช่่วงอายุอ่�น
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	 ทัั่�งน่�	 ป็ระช่าช่นท่ั่�เล่อกติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยเหล่าน่�	 ม่ืความืร้้สึื่กเช่่�อมัื�นต่่อข้อม้ืลข่าวสื่ารจากเฟซึ่บุุ�ก
(Facebook)	มืากเป็็นอันดับุ	1	ท่ั่�ร้อยละ	52.38	รองลงมืาค่อ	ไลน์	(Line)	ร้อยละ	45.08	และทั่วิต่เต่อร์	(Twitter)	ร้อยละ	35.54	
ต่ามืลำาดับุ	 เหตุ่ผู้ลท่ั่�เฟซึ่บุุ�กเป็็นส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยท่ั่�ได้รับุความืเช่่�อมัื�นมืากท่ั่�สุื่ดนั�น	 เน่�องมืาจากปั็จจุบัุน	 สื่ำานักข่าว	 หร่อหน่วยงาน 
ต่่าง	 ๆ	 ได้ม่ืการป็รับุตั่ว	 โดยการหันมืานำาเสื่นอข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านทั่างเฟซึ่บุุ�กมืากยิ�งขึ�น	 ทัั่�งน่�	 เป็็นเพราะการเผู้ยแพร่ข้อม้ืลข่าวสื่าร
บุนแพลต่ฟอร์มืดังกล่าวสื่ามืารถูกระทั่ำาได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึูงป็ระช่าช่นได้มืากกว่าส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยอ่�น	 ๆ3	 ด้วยเหตุ่น่�	 จึงช่่วย 
เพิ�มืความืเช่่�อมัื�นให้แก่ผู้้้ติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านทั่างเฟซึ่บุุ�กได้มืากกว่าการติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารจากแพลต่ฟอร์มือ่�น	 ๆ	 เช่่น	 
ไลน์	 หร่อทั่วิต่เต่อร์	 ท่ั่�ม่ืร้ป็แบุบุของการใช้่งานเพ่�อการส่ื่งต่่อข้อม้ืล	 หร่อแช่ร์ข้อความืระหว่างกันมืากกว่าใช้่เพ่�อติ่ดต่ามืข่าวสื่าร 
บุ้านเม่ืองจากสื่ำานักข่าว	หร่อหน่วยงานต่่าง	ๆ	เป็็นต้่น			
	 แม้ืว่าจะม่ืผู้้้ท่ั่�นิยมืติ่ดต่ามืข้อม้ืลข่าวสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยมืากท่ั่�สุื่ด	 และมืองเห็นว่าข้อม้ืลข่าวสื่ารท่ั่�เผู้ยแพร่	 
ในยุคโควิด-19	 นั�น	 สื่ามืารถูให้ความืร้้ในแง่มุืมืใหม่ื	 ๆ	 ม่ืการวิเคราะห์เชิ่งลึก	 ท่ั่�ร้อยละ	 54.26	 ข่าวเร็วมืากขึ�น	 แช่ร์และส่ื่งต่่ออย่าง
รวดเร็ว	ท่ั่�ร้อยละ	49.06	แต่่ป็ระช่าช่นกลุ่มืน่�ก็ยังมืองเห็นว่า	ข้อม้ืลข่าวสื่ารดังกล่าว	ม่ืข่าวล่อ	เฟคนิวส์ื่	ข้อม้ืลเกินจริง		ร้อยละ	48.17	
โดยเฉพาะการเผู้ยแพร่ข่าวสื่ารเก่�ยวกับุสื่ถูานการณ์์การแพร่ระบุาดของไวรัสื่โควิด-19	 ท่ั่�มัืกม่ืการเผู้ยแพร่เฟคนิวส์ื่ใน	 3	 หมืวด 
ใหญ่	ๆ	 ค่อ	หมืวดสุื่ขภาพ	หมืวดนโยบุายรัฐ	 และหมืวดเศรษฐกิจ	 โดยในช่่วง	 3	 เด่อนแรกของปี็น่�ท่ั่�พบุว่า	 ม่ืการเผู้ยแพร่เฟคนิวส์ื่
จำานวนมืากถึูง	50	ล้านข้อความื4	ดังนั�น	แม้ืว่าการส่ื่�อสื่ารผู่้านส่ื่�อโซึ่เช่่ยลม่ืเด่ยในยุคโควิด-19	จะสื่ามืารถูกระทั่ำาได้ง่าย	ม่ืความืสื่ะดวก	 
และรวดเร็ว	 แต่่ผู้้้รับุข้อม้ืลก็ควรจะต้่องใช้่วิจารณ์ญาณ์ในการวิเคราะห์แยกแยะข่าวสื่ารต่่าง	ๆ	 ได้อย่างถู้กต้่องด้วยเช่่นกัน	 โดยควร 
ต้่องเล่อกรับุเฉพาะข้อม้ืลข่าวสื่ารท่ั่�เป็็นจริงและเป็็นป็ระโยช่น์ต่่อต่นเอง	 ซึึ่�งจะช่่วยลดความืต่่�นต่ระหนกและสื่ามืารถูรับุม่ือ 
กับุสื่ถูานการณ์์ต่่าง	ๆ	ได้อย่างเหมืาะสื่มืด้วย
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จากผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณี “ข้อมูลข่าวสารในยุค
โควิด-19” พบว่าสื่อที่ประชาชนเช่ือมั่นมากที่สุดคือ “โทรทัศน์” รองลงมาคือ  
นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักวิจัย สิ่งที่อยากฝากบอก “สื่อมวลชน” ในวันนี้คือ  
ควรน�าเสนอข่าวตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน มีจรรยาบรรณ และมีจิตส�านึก 

ในภาพรวมท�าให้พบเห็นประเด็นต่อมาว่า ประชาชนใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย 
เป็นเครื่องมือในการติดตามข่าวสารมากที่สุด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “สื่อ 
โซเชียลมีเดีย” เป็นสื่อที่สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด (Interactive) ที่พร้อมด้วย 
การใช้งานอย่างสะดวกในทุกสถานการณ์ เป็นการหลอมรวมสื่อ (Convergence) 
แต่กย็งัมข้ีอเสยีตามมาคอื ข่าวลวง (Fake News) ซึง่มใีห้เห็นในทกุช่วงเวลา แม้ภาค
รฐัจะมกีารรณรงค์ให้มกีารต่อต้านข่าวลวง แต่ด้วยความรูข้องภาคประชาชนปัจจบุนั
นั้น ยังขาดความรอบรู้ รู้ลึก รู้จริงด้านการรับสารที่อยู่ในวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
และการสื่อสารมวลชน ดังน้ันถ้ามีการสร้างหรือส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้
ด้านการรับสาร การสื่อสารมวลชน และนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist)  
ซึง่หมายถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียในพืน้ทีต่่าง ๆ  ในสงัคมนัน้จะสามารถตรวจสอบข้อมลู
ข่าวสารได้ในทันทีทันใด อันจะเป็นการท�าให้ ข่าวลวงลดน้อยลง ซึ่งกรณีดังกล่าว 
อยู่ในกระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (Investigative News Reporting) 
ยุค New Normal หรือที่เรียกว่า “ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่” ที่รายล้อมด้วยภยันตราย
ต่าง ๆ  รอบด้าน โดยเฉพาะประชาชนในสังคมที่พลิกผันใช้เครื่องมือสื่อสารที่มี
เทคโนโลยีสูง เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) แต่ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าใจหรือ 
เข้าถึง การรับสาร การส่งสารที่เกิดประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่เป็นเรื่องใหม่กอปรกับ
ประชาชนยังขาดความรู้ทางด้านสื่อใหม่ (New Media) และกระบวนการสื่อสารใน
ยุคใหม่ที่มีผู้หวังผล โดยการใช้ผู้ที่รู้ไม่เท่าทัน เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข่าวลวงเพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่ง 

ดังนั้นสิ่งที่จะท�าให้ประชาชน และสื่อมวลชนไม่ตกเป็นเครื่องมือ จึงมีความ
จ�าเป็นจะต้องใช้กระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
โดยเริ่มตั้งแต่ การก�าหนดหมายข่าว การสร้างศูนย์รวมข่าว การคาดการณ์ล่วงหน้า 
การจัดแผนงานข่าว การกวาดข้อมูลข่าว การสันนิษฐานงานข่าว และการเสนอข่าว
สบืสวน ซึง่การส่ือข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหมายถงึ การปฏิบัตงิานด้วยวธิกีารค้นคว้า
และแสวงหาข้อมลูเกีย่วกบัข้อเทจ็จริงในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ด้วยการสืบสวนเบ้ืองลึก
เบือ้งหลงัของข่าวจนกระท่ังได้ความจรงิและข้อเทจ็จรงิทีน่่าเชือ่ถอืมหีลกัฐานพสิจูน์
และตรวจสอบได้ โดยมีการท�างานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ แล้วรายงานหรือ
น�าเสนอข่าวนัน้ผ่านเครือ่งมือส่ือสารหรอืส่ือมวลชน (Mass Media) ด้วยแพลตฟอร์ม 
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(Platform) ต่าง ๆ ไปสู่ยังสาธารณชนทั่วไป และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางหนึ่ง
ทางใด

จากบทความในประเด็นที่กล่าวว่า “อยากให้ส่ือมวลชนน�าเสนอข่าวตาม 
ความเป็นจริง ไม่บิดเบือน มีจรรยาบรรณ และจิตส�านึกในหน้าที่” สื่อมวลชนจึง
ควรต้องท�าความเข้าใจถึงปัญหาด้านความรู้ (Knowledge) โดยตรง และการรอบรู้ 
ในเรื่องต่าง ๆ คลังข้อมูลส่วนตัว คลังข้อมูลองค์กรข่าว ระบบฐานข้อมูลข่าว  
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล ทักษะ ประสบการณ์ การวางแผน การเสาะหา
ข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานของรัฐที่ถูกปิดกั้น กระบวนการหาข้อมูล (Crowd- 
sourcing) การสร้างนกัข่าวพลเมอืง การมส่ีวนร่วมของประชาชนผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
แหล่งข่าวกลุม่นีจ้ะมส่ีวนช่วยขดุคุย้และตรวจสอบข้อมลูต่าง ๆ  จงึควรสร้างแหล่งข่าว
จากผู้ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้เสียผลประโยชน์ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม 
ในงานข่าวด้วย

ส่วนด้านแรงกดดันที่เกิดจากอ�านาจ อิทธิพลต่างๆ ทั้งในทางธุรกิจจากกลุ่ม
ของผู้ท่ีถูกตรวจสอบ ทุกภาคส่วนควรใช้การมีส่วนร่วม (Participation) ในการ 
ท�าข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยผนึกก�าลังให้เป็นวาระสาธารณะ ไม่ท�าข่าวเพ่ือผล 
ทางธุรกิจ และประการส�าคัญ การใช้วารสารศาสตร์เชิงข้อมูล (Database  
Journalism) การจัดการฐานข้อมูล (Database Manager) จากแหล่งข้อมูล 
จ�านวนมหาศาล (Big Data) น�ามาใช้ร่วมกันจะสามารถวิเคราะห์แหล่งข่าว แหล่ง
ข้อมลู ตรวจสอบ ยนืยนัข้อมลู และการโต้ตอบได้ในทนัททีนัใดกบัประชาชนผู้รับสาร
ในสังคม (Social) จะช่วยท�าให้การรายงานข่าวประสบความส�าเร็จ
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สวนดุุสิตโพลเผย ประชาชนร้อยละ 57.61 ไม่่เช่�อว่า 
ฉีีดุวัคซีีนครบ 100 ล้านโดุส ภายในสิ�นปี เหตุวัคซีีนไม่่เพียงพอ 
 วัันน้� (13 มิิ.ย.) สวันดุุสิตโพล มิหาวิัทยาลัยสวันดุุสิต 
สำารวัจควัามิคิดุเห็นของประชาชนต่อกรณ้ี “ควัามิมัิ�นใจของคน
ไทยต่อการฉ้ีดุวััคซ้ีนโควิัดุ-19” กลุ่มิตัวัอย่างจำานวัน 1,450 คน 
สำารวัจวัันท้� 7-10 มิิถุุนายน 2564 พบว่ัา การกำาหนดุให้การฉ้ีดุ
วััคซ้ีน เป็นวัาระแห่งชาตินั�น เป็นเร่�องท้�ควัรดุำาเนินการโดุยเร่ง
ดุ่วัน ร้อยละ 66.87 โดุยประชาชนไม่ิค่อยมัิ�นใจต่อการบริหาร
จัดุการการฉี้ดุวััคซี้นของรัฐบาล ร้อยละ 36.36 และคิดุว่ัาการ 
ตั�งเป้าฉ้ีดุวััคซ้ีนให้ไดุ้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดุส ภายใน 
สิ�นปี 2564 ไม่ิน่าจะสำาเร็จ ร้อยละ 57.61 มิองว่ัา ปัจจุบันปัญหา
การฉ้ีดุวััคซ้ีน ค่อ จำานวันวััคซ้ีนไม่ิเพ้ยงพอ ไม่ิหลากหลายย้�ห้อ 
ร้อยละ 77.87 ต้องนำาเข้าวััคซ้ีนให้มิากข้�น ร้อยละ 78.74 ทั�งน้� 
ไม่ิเห็นดุ้วัยกับวััคซ้ีนทางเล่อกท้�ประชาชนต้องจา่ยเงินเอง ร้อยละ
 34.00 และไม่ิสนใจจะจองวััคซ้ีนทางเล่อก ร้อยละ 37.38

 นางสาวัพรพรรณี บัวัทอง นักวัิจัย สวันดุุสิตโพล 
มิหาวิัทยาลัยสวันดุุสิต เผยว่ัา ทั�วัโลกฉ้ีดุวััคซ้ีนไปแล้วักว่ัา 2 พัน
ล้านโดุส ขณีะท้�ไทยฉ้ีดุไดุ้สะสมิ 5.67 ล้านโดุส ประมิาณี 1.52 
ล้านคน หร่อคิดุเป็น 2.2% ของประชากรทั�งหมิดุ ถุ้งแม้ิจะม้ิการ
ประกาศให้การฉีดุ้วััคซีน้เป็นวัาระแห่งชาติ แต่จากผลการสำารวัจ
กลับพบวั่าประชาชนยังไม่ิเช่�อมัิ�นการบริหารจัดุการวััคซี้นเท่าใดุ
นัก และไม่ิคิดุว่ัารัฐบาลจะฉ้ีดุวััคซ้ีนไดุ้ตามิเป้าท้�กำาหนดุไว้ัดุ้วัย 
ณี เวัลาน้�จ้งควัรแยกเกมิการเม่ิองให้ออกจากช้วัิตประชาชน 
บริหารจัดุการวััคซ้ีนอย่างม้ิประสิทธิิภาพ เพ่�อเร่งสร้างภูมิิคุ้มิกัน
หมู่ิให้กับประชาชนโดุยเร็วั

ผู้ช่วัยศาสตราจารย์ ดุร.ฐิตินาถุ สุคนเขตร์ คณีบดุ้ 
คณีะวิัทยาศาสตร์และเทคโนโลย้ มิหาวิัทยาลัยสวันดุุสิต เผยว่ัา 
การกำาหนดุให้การฉี้ดุวััคซ้ีนเป็นวัาระแห่งชาติ เป็นทางออกท้�ดุ้
ท้�สุดุในการควับคุมิสถุานการณี์การแพร่ระบาดุของเช่�อไวัรัส 
โควัิดุ-19 ในขณีะน้� เพราะเป็นการสร้างภูมิิคุ้มิกันหมู่ิให้แก่
ประชาชนส่วันใหญ่ของประเทศ ซ้ี�งจะช่วัยลดุการแพร่กระจาย
ของเช่�อโรค ลดุควัามิรุนแรงและลดุอัตราการเส้ยช้วิัต แต่การท้�
ประเทศไทยจะสามิารถุฉี้ดุวััคซี้นไดุ้ตามิเป้าหมิายหร่อไม่ินั�น  
ก็ข้�นอยู่กับควัามิสามิารถุของรัฐบาลในการจัดุหาวััคซ้ีนให้เพ้ยงพอ
และทันเวัลา การกระจายวััคซ้ีนในพ่�นท้�ต่างๆ ให้ถุ้งกลุ่มิเป้าหมิาย
และควัามิพรอ้มิในการฉีดุ้วััคซีน้ การท้�รัฐบาลม้ิการตดิุตามิอาการ
ข้างเค้ยงจากการรับวััคซ้ีน ตลอดุจนการช่วัยเหล่อทางการเงิน
เบ่�องตน้กรณ้ีไดุ้รับผลกระทบจากการฉีดุ้วััคซีน้นั�น ก็เป็นการเพิ�มิ
ควัามิเช่�อมัิ�นในการฉ้ีดุวััคซ้ีนไดุ้มิากยิ�งข้�น นอกจากน้� การนำาเข้า
วััคซี้นทางเล่อกขององค์การเภสัชกรรมิร่วัมิกับโรงพยาบาล
เอกชนก็ทำาให้ประชาชนม้ิทางเล่อกท้�หลากหลายข้�น และยัง
เป็นการชว่ัยรฐับาลในการกระจายวััคซีน้สู่ประชาชนท้�สนใจและ
ม้ิกำาลังซ่ี�อ เพิ�มิโอกาสในการฉ้ีดุวััคซ้ีนให้ไดุ้ตามิเป้าหมิายมิากยิ�งข้�น

(โดย น.ส.พรพรรณ  บััวทอง  นักวิจััย สวนดุสิตโพล

ผู้้�ช่่วยศาสตราจัารย์ ดร.ฐิิตินาถ สุคนเขตร์
คณบัดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัันอาทิตย์ท้� 13 มิิถุุนายน 2564
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	 กระแสการฉีีดวััคซีีนโควิัด-19		ในประเทศไทยกำาลัังถููกวิัพากษ์์วิัจารณ์์เป็นอย่างมากในปัจจุบััน	นับัตัั้�งแต่ั้รัฐบัาลัได้เริ�มประกาศ
ให้้การฉีีดวััคซีีนเป็นวัาระแห่้งชาติั้	แลัะดำาเนินการปูพรมฉีีดวััคซีีนไปทั�วัประเทศเม่�อวัันที�	7	มิถุูนายน	2564	ที�ผ่่านมา1	โดยมีเป้าห้มาย
ค่อ	 การฉีีดวััคซีีนให้้ได้จำานวัน	 100	 ล้ัานโดสภายในสิ�นปีนี�	 เพ่�อห้วัังผ่ลัให้้เกิดภูมิคุ้มกันห้มู่ในประเทศ	 ดังนั�น	 เพ่�อให้้บัรรลุัเป้าห้มาย 
ในการฉีีดวััคซีีน	 100	 ล้ัานโดสดังกล่ัาวั	 รัฐบัาลัจึงจำาเป็นจะต้ั้องเร่งฉีีดวััคซีีนให้้กับัคนไทยวัันลัะไม่ตั้ำ�ากว่ัา	 300,000	 โดส	 ไปจนถึูง 
สิ�นปี	 จึงจะบัรรลุัเป้าห้มายที�ตัั้�งเอาไว้ั	 อย่างไรก็ตั้าม	จากรายงานข้้อมูลัตัั้วัเลัข้การฉีีดวััคซีีนข้องประเทศไทย	ณ์	 ปัจจุบััน	กลัับัพบัว่ัา 
มีการดำาเนินการไปแล้ัวัเพียง	2.26	ล้ัานโดส	ห้ร่อคิดเป็นร้อยลัะ	2.2	ข้องเป้าห้มายที�ตัั้�งเอาไว้ัเท่านั�น2		ซึี�งอาจส่งผ่ลัให้้เกิดควัามล่ัาช้า
ไปกว่ัาเป้าห้มายที�ตัั้�งเอาไว้ัได้	 นอกจากนี�	 ยังพบัว่ัาประชาชนยังมีควัามรู้สึกวิัตั้กกังวัลัต่ั้อการฉีีดวััคซีีน	 ไม่ว่ัาจะเป็นในแง่ข้องอาการ 
ข้้างเคียงห้ลัังจากการฉีีดวััคซีีน	ประสิทธิิภาพข้องวััคซีีน	 แลัะควัามพอเพียงข้องวััคซีีน	 เป็นต้ั้น	 ดังนั�น	 ควัามวิัตั้กกังวัลัเห้ล่ัานี�อาจ
กลัายมาเป็นอุปสรรคที�สำาคัญอย่างห้นึ�งต่ั้อเป้าห้มายในการดำาเนินการฉีีดวััคซีีนที�รัฐบัาลัตัั้�งเอาไว้ั	 จึงนับัได้ว่ัา	 สถูานการณ์์ในครั�งนี�
เป็นสิ�งที�ท้าทายอย่างยิ�งต่ั้อควัามสามารถูข้องรัฐบัาลัในการควับัคุมสถูานการณ์์การระบัาดข้องไวัรัสโควิัด-19	 ให้้ได้อย่างรวัดเร็วัแลัะ
มีประสิทธิิภาพ	 ทั�งนี�	 ส่วันห้นึ�งก็ขึ้�นอยู่กับัควัามร่วัมม่อข้องประชาชนในการเข้้ารับัการฉีีดวััคซีีนในครั�งนี�ด้วัย	 ซึี�งเป็นสิ�งที�รัฐบัาลั 
อาจจะต้ั้องคิดห้ารูปแบับัวิัธีิการที�เห้มาะสมในการสร้างควัามมั�นใจให้้กับัประชาชนต่ั้อไป
	 จากเห้ตุั้ผ่ลัดังกล่ัาวั	 สวันดุสิตั้โพลั	 มห้าวิัทยาลััยสวันดุสิตั้	 จึงได้ทำาการสำารวัจควัามคิดเห็้นข้องประชาชนจำานวันทั�งสิ�น	 
1,450	คน	 ในประเด็น	 “ควัามมั�นใจข้องคนไทยต่ั้อการฉีีดวััคซีีนโควิัด-19”	 โดยการตั้อบัแบับัสอบัถูามผ่่านระบับัออนไลัน์	 ระห้ว่ัาง
วัันที�	 7-10	 มิถุูนายน	 2564	 จากการสำารวัจดังกล่ัาวัพบัข้้อสังเกตั้ที�น่าสนใจ	 ค่อ	 มีประชาชนที�รู้สึกไม่มั�นใจต่ั้อการบัริห้ารจัดการ 
การฉีีดวััคซีีนข้องรัฐบัาลั	ร้อยลัะ	22.69	จากผู้่ตั้อบัแบับัสอบัถูามทั�งห้มด	เม่�อพิจารณ์าถึูงคุณ์ลัักษ์ณ์ะพบัว่ัาเป็นประชาชนที�มีอายุตั้ำ�ากว่ัา	 
20	ปี	ร้อยลัะ	58.65	แลัะมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษ์า	ร้อยลัะ	50.34	โดยประชาชนกลุ่ัมนี�มีควัามคิดว่ัา	การที�รัฐบัาลัตัั้�งเป้าที�จะฉีีดวััคซีีน
ให้้ได้	50	ล้ัานคน	ครบั	100	ล้ัานโดส	ภายในสิ�นปี	2564	นั�น	ไม่น่าจะสำาเร็จ	คิดเป็นร้อยลัะ	95.72	ซึี�งค่อนข้้างสูงมากเม่�อเทียบักับั
ประชาชนในภาพรวัมที�มีควัามคิดเห็้นในประเด็นเดียวักันนี�ที�ร้อยลัะ	57.61	 ทั�งนี�	 อาจเน่�องมาจากรายงานข้้อมูลัข้องกรมควับัคุมโรค 
กระทรวังสาธิารณ์สุข้3	 ที�ระบุัว่ัา	 ปัจจุบัันมีผู้่ที�ได้รับัวััคซีีนครบั	2	โดสแล้ัวัเพียง	1.36	 ล้ัานคนเท่านั�น	 ดังนั�น	 	 เม่�อเทียบักับัเป้าห้มาย	 
50	ล้ัานคน	แสดงว่ัา	ยังมีประชาชนอีกจำานวันกว่ัา	48.64	ล้ัานคน	ที�ยังรอคิวัเข้้ารับัการฉีีดวััคซีีน	ซึี�งเป็นจำานวันที�ค่อนข้้างมากเม่�อเทียบั
กับัระยะเวัลัาในการฉีีดวััคซีีนที�เห้ล่ัอเพียงราวั	 7	 เด่อนเท่านั�น	 ทั�งนี�	 จากสถูานการณ์์การกระจายวััคซีีนล็ัอตั้แรกข้องรัฐบัาลั	จำานวัน 
3.5	 ล้ัานโดสนั�น	 ยังพบัว่ัามีโรงพยาบัาลัห้ลัายแห่้งที�มีปัญห้าเกี�ยวักับัการกระจายวััคซีีนดังกล่ัาวั	 ตั้ลัอดจนมีประชาชนที�ลังทะเบีัยน 

ความมั�นใจของคนไทยต่อ
การฉีดวคัซนีโควดิ-19

ความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มที�รูส้กึไมม่ั�นใจ
ต่อการบรหิารจดัการการฉีดวคัซนีของรฐับาล 

 

1

3

4

ความคิดเห็นต่อป�ญหาการฉีด
วคัซนีของไทยในป�จจุบนั

อันดับ 1  จาํนวนวคัซนีไมเ่พยีงพอ
      ไมห่ลากหลายยี�ห้อ 

อันดับ 2   บุคลากรทางการแพทย์
มไีมเ่พยีงพอ

อันดับ 3   การกระจายวคัซนีล่าชา้ 

รอ้ยละ 84.40

 รอ้ยละ 73.09 

รอ้ยละ 69.11 

ความคิดเห็นต่อการแก้ป�ญหาเพื�อให้การฉีด
วคัซนีรวดเรว็มากขึ�นและทั�วถึงทั�งประเทศ

รอ้ยละ 22.69 

อันดับ 1  คํานวณปรมิาณวคัซนีที�แน่นอน      
 ตามจาํนวนประชากร         

 อันดับ 2  ให้ภาคเอกชนเขา้มาชว่ย
                      ในการบรหิารจดัการวคัซนี 

  อันดับ 3  นําเขา้วคัซนีให้หลากหลายยี�ห้อ         
       เพิ�มจาํนวนให้มากขึ�น            

 รอ้ยละ 62.39

 คณุลักษณะกลุ่มผูม้อีายุ
ตํ�ากวา่ 20 ป�
 รอ้ยละ 58.65  

อาชพีนักเรยีน/
นักศึกษา 

 รอ้ยละ 50.34

ความคิดเห็นต่อการฉีดวคัซนี
ให้ได้ 50 ล้านคน ครบ 100 ล้านโดส 
ภายในสิ�นป� 2564 ไมน่่าจะสาํเรจ็2

 รอ้ยละ 95.72

ผู้ตอบแบบสาํรวจทั�วประเทศ 1,450 คน

 รอ้ยละ 85.63

 รอ้ยละ 62.69
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เพ่�อรับัวััคซีีนแต่ั้ยังไม่ได้รับัการย่นยันเป็นจำานวันมาก	นี�จึงอาจเป็นสาเห้ตุั้ที�ทำาให้้ประชาชนบัางส่วันรู้สึกไม่มั�นใจต่ั้อการบัริห้ารจัดการ
การฉีีดวััคซีีนข้องรัฐบัาลัในครั�งนี�ก็เป็นได้
	 เม่�อสอบัถูามถึูงปัญห้าการฉีีดวััคซีีนข้องไทยในปัจจุบััน	ประชาชนกลุ่ัมนี�มีควัามเห็้นว่ัา	ปัญห้าอันดับั	1	ค่อ	จำานวันวััคซีีน 
ไม่เพียงพอ	ไม่ห้ลัากห้ลัายยี�ห้้อ	ร้อยลัะ	84.40	อันดับั	2	บุัคลัากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ	ร้อยลัะ	73.09	แลัะอันดับั	3	การกระจาย 
วััคซีีนล่ัาช้า	 ร้อยลัะ	 69.11	 ซึี�งสอดคล้ัองกับัรายงานข้องสภาอุตั้สาห้กรรมแห่้งประเทศไทย4	 ที�ได้ชี�ถึูงปัญห้าข้องจำานวันวััคซีีน 
ที�ไม่พอเพียงต่ั้อจำานวันประชากรในประเทศ	 การกระจายวััคซีีนไม่ทั�วัถึูง	 แลัะการฉีีดวััคซีีนที�ค่อนข้้างล่ัาช้า	 เน่�องจากบุัคลัากร 
ทางการแพทย์แลัะสถูานที�ในการฉีีดวััคซีีนมีไม่พอเพียง	 สอดคล้ัองกับั	นพ.สมศักดิ�	 ชุณ์ห้รัศมิ�5	 ที�ได้กล่ัาวัควัามเห็้นในประเด็นนี�ว่ัา	 
เดิมคณ์ะกรรมการวััคซีีนแห่้งชาติั้มีควัามมั�นใจที�จะกระจายวััคซีีนได้ในปริมาณ์	10	ล้ัานโดสต่ั้อเด่อน	แต่ั้เม่�อเกิดการระบัาดระลัอกให้ม่ 
ทำาให้้ต้ั้องพิจารณ์าปรับัเปลีั�ยนแผ่น	 เน่�องจากบุัคลัากรทางการแพทย์จำานวันมากถููกระดมไปรักษ์าผู้่ป่วัยโควิัด-19	 แลัะทรัพยากร
ทางการแพทย์ถููกลัดทอนเพ่�อนำาไปแก้ปัญห้าวิักฤตั้ดังกล่ัาวั	จึงทำาให้้แผ่นการกระจายวััคซีีนข้องรัฐบัาลัไม่เป็นไปตั้ามที�วัางเอาไว้ั	
	 ในส่วันข้องมุมมองต่ั้อการแก้ปัญห้าเพ่�อให้้การฉีีดวััคซีีนรวัดเร็วัมากขึ้�นแลัะทั�วัถึูงทั�งประเทศนั�น	 ประชาชนกลุ่ัมนี� 
มีควัามเห็้นว่ัา	 อันดับั	 1	คำานวัณ์ปริมาณ์วััคซีีนที�แน่นอนตั้ามจำานวันประชากร	 ร้อยลัะ	 85.63	 อันดับั	 2	 ให้้ภาคเอกชนเข้้ามาช่วัย 
ในการบัริห้ารจัดการวััคซีีน	 ร้อยลัะ	 62.69	 แลัะอันดับั	 3	 นำาเข้้าวััคซีีนให้้ห้ลัากห้ลัายยี�ห้้อ	 เพิ�มจำานวันให้้มากขึ้�น	 ร้อยลัะ	 62.39	
สอดคล้ัองกับัแนวัคิดข้องพิพัฒน์	 เห้ล่ัองนฤมิตั้ชัย	 นักเศรษ์ฐศาสตั้ร์6	 ที�ได้เสนอแนะว่ัา	 รัฐบัาลัควัรวัางแผ่นการจัดห้าแลัะกระจาย
วััคซีีนเพิ�มเติั้ม	 เน่�องจากข้้อสมมติั้ฐานที�ว่ัาเช่�อโควิัด-19	 มีค่าควัามสามารถูในการแพร่กระจายเท่ากับั	 3	 ห้ากต้ั้องการมีภูมิคุ้มกัน
ห้มู่ต้ั้องฉีีดวััคซีีนประมาณ์	2	 ใน	 3	 ข้องประชากร	 โดยอาจต้ั้องคำานึงถึูงการจัดห้ามาเผ่่�อกรณี์ที�อาจต้ั้องมีการฉีีดวััคซีีนซีำ�าห้ร่ออาจ
ต้ั้องห้าวััคซีีนสำาห้รับักระตุ้ั้นภูมิคุ้มกันต่ั้อเช่�อไวัรัสสายพันธ์ุิให้ม่ด้วัย	 ดังตัั้วัอย่างในสห้รัฐอเมริกาที�มีการจัดซ่ี�อแลัะจองวััคซีีนไปกว่ัา
แปดเท่าข้องจำานวันประชากรเพ่�อบัริห้ารควัามเสี�ยงในการบัริห้ารจัดการวััคซีีนข้องประเทศ	นอกจากนี�	 รัฐบัาลัควัรเปิดกว้ัางให้้ภาค
เอกชนเข้้ามาช่วัยบัริห้ารจัดการในการนำาเข้้าวััคซีีนภายใต้ั้การกำากับัดูแลัข้องภาครัฐ	เพ่�อลัดภาระการจัดสรรงบัประมาณ์ข้องภาครัฐ	 
ช่วัยเพิ�มจำานวันแลัะควัามห้ลัากห้ลัายข้องวััคซีีนเพ่�อให้้ประชาชนสามารถูเล่ัอกแลัะเข้้าถึูงวััคซีีนที�มีประสิทธิิภาพได้	 โดยปัจจุบัันพบั
ว่ัามีควัามพยายามจากห้ลัายฝ่่ายในการเข้้ามาช่วัยภาครัฐในการบัริห้ารจัดการ	 เช่น	 สภาห้อการค้าไทยได้เสนอตัั้วัเพ่�อช่วัยรัฐบัาลั 
ในการจัดห้าวััคซีีนทางเล่ัอก7	 แลัะองค์การเภสัชกรรมได้ร่วัมม่อกับัโรงพยาบัาลัเอกชนเพ่�อนำาเข้้าวััคซีีนทางเล่ัอกสำาห้รับัแก้ไข้ปัญห้า
วััคซีีนไม่เพียงพอต่ั้อควัามต้ั้องการข้องประชาชน	เป็นต้ั้น

1	ฐานเศรษ์ฐกิจ.	(2564).	  		ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	 
	 2564,	จาก	https://www.thansettakij.com/content/covid_19/481466.
2กรมสุข้ภาพจิตั้	กระทรวังสาธิารณ์สุข้.	(2564).	 	ส่บัค้นเม่�อ	12	 
	 มิถูุนายน	2564,	จาก	https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30772.
3	ฐานเศรษ์ฐกิจ.	(2564).	 	ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	2564,จาก	https://www. 
	 thansettakij.com/content/covid_19/483288.
4	The	Standard.	(2564).	
	 ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	2564,	จาก	https://thestandard.co/fti-point-out-4-thai-slow-vaccine-reasons.
5	The	101	world.	(2564).	 	ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	 
	 2564,	จาก	https://www.the101.world/vaccine-covid-19.
6	ประชาชนธิุรกิจ.	 (2564).	 	ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	2564,	จาก	 
	 https://www.prachachat.net/general/news-660648.
7BBC	NEWS.	(2564).	 	ส่บัค้นเม่�อ	12	มิถูุนายน	2564,	
	 จาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-57243640.
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จากประสบการณ์ของตัวเองในการเดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดระนองเม่ือเดือน
มนีาคม ปี พ.ศ. 2563 และได้เผชญิกับสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ซึง่ได้มกีารประกาศ
เคอร์ฟิวและล็อคดาวน์จังหวัด ท�าให้ต้องอยู่ในพื้นที่จนถึงเดือนมิถุนายน เป็นเวลารวม  
3 เดือน ซึ่งในขณะน้ัน พบว่า อัตราการติดเช้ือและการเสียชีวิตยังต�่ามาก แต่ในปี  
พ.ศ. 2564 พบว่า อัตราการติดเช้ือและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาก เน่ืองจากสัดส่วนระหว่าง  
สายพันธุ์อัลฟ่ามีอัตราลดลง ในระดับตัวเลขหลักหนึ่งถึงสอง (1-100) แต่สัดส่วนสายพันธุ์
เดลต้าซึ่งแพร่ได้เร็วกว่าเพิ่มมากขึ้น ให้อัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากในระดับ
ตัวเลขหลักสามถึงห้า (101-10,000) จากข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 พบว่า มีผู ้
ติดเชื้อ 10,082 ราย และเสียชีวิต 141 ราย 

ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดขณะนี้ ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจ�านวน
เพิม่ขึน้อย่างน่าเป็นกงัวล มาตรการในการควบคมุการระบาดของโรคทีส่�าคญั คอื การตรวจ
เชิงรุก (Active Case Finding) ให้ได้มากที่สุดเพื่อแยกผู้ที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาล
อันเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ปัจจุบันใช้เทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่ใช้เป็น
มาตรฐานในตรวจยืนยันโรค โควิด-19 คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสด้วย 
real-time RT-PCR ซึ่งการตรวจด้วยเทคนิคนี้มีข้อจ�ากัด คือ จะต้องใช้ระยะเวลานานใน
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 3-5 ชั่วโมง และสามารถ
ออกรายงานผลการตรวจได้ภายใน 24 ชั่วโมง จึงมีการเสนอให้ใช้ชุดตรวจคัดกรองแบบ
รวดเร็วหรือ Rapid test เพื่อช่วยในการ คัดกรองโรคร่วมกับเทคนิค real-time RT-PCR 
โดยเฉพาะการระบาดในชมุชนเป็นวงกว้าง ซึง่ชดุตรวจคดักรองดงักล่าวมชีือ่ว่า “แอนตเิจน 
เทสต์ คิท” (Antigen test kit, ATK, Rapid antigen test) ชุดตรวจนี้ใช้เวลาตรวจ อ่าน
ผลการตรวจด้วยตาเปล่าและออกผลการตรวจได้ในระยะเวลา 15-30 นาที โดยมีวาง
จ�าหน่ายในร้านยาให้ประชาชนซื้อไปตรวจโรคเบื้องต้น หากผลเป็นบวกจะต้องมีการตรวจ
ซ�้าและเข้ารับการรักษาต่อไป 

ส่วนการฉดีวคัซนีให้กบัประชาชนนัน้จะช่วยให้เกดิภมูคิุม้กนัแบบหมูท่ีด่ ีแต่ปัญหา
การฉีดวัคซีน คือ เดิมรัฐบาลประกาศให้ใช้ AstraZeneca เป็นวัคซีนหลัก และ Sinovac 
เป็นวัคซีนรอง แต่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมามีการใช้วัคซีน Sinovac เป็นวัคซีนหลักแทน ส่วน
วัคซีน AstraZeneca มีการน�าเข้าน้อยเกินไปและจะเป็นปัญหาในด้านปริมาณวัคซีน 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาด 
สามารถปรับระยะเวลาการฉีด AstraZeneca เข็มที่ 2 ส�าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วให้
เร็วขึ้นจากปกติที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เป็น 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมี
ก�าหนดการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อในเข็ม 2 หรือเข็ม 3 เป็น “Sinovac-AstraZeneca” เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลต้า ซ่ึงท�าให้ต้องวางแผนในการจัดหาวัคซีน 
AstraZeneca ให้ทันเวลา จากข้อมูลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมีการจ่าย
วคัซนีแล้วประมาณ 13.5 ล้านโดส คาดว่าจะไม่สามารถฉดีวคัซีนได้ครบ 50 ล้านโดส ภายใน
เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2564 นี ้ส่วนตวัมคีวามเหน็ว่าจ�าเป็นจะต้องมกีารด�าเนินการให้สามารถ
จองวัคซีนได้ ทุกประเภท เช่น Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, และ Sputnik 
V เป็นต้น และมกีารน�าเข้ามาในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพือ่จะได้ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทีต่กต�า่
ไปอย่างมากในปี 2564 นี้ให้กลับคืนมา
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101หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียนกับการเรียนออนไลน์



สวนดุุสิตโพล เผยผลสำ�รวจ คนไทยมองว่�ก�รศึึกษ�ไทย
เวล�น้�ยังไม่พรอ้มสำ�หรบัก�รเร้ยนออนไลน ์ช้ี้�เป็็นก�รเพิ�มคว�ม
เหล่�อมลำ��ท�งก�รศึึกษ�ม�กกว่�เดิุม แนะรัฐชี้่วยเหล่อดุ้�น
อุป็กรณ์์

	 สวนดุุสิตโพล	มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต	สำารวจความคิดุเห็น
ของประชาชนต่อกรณีี	“หัวอกครู	ผูู้�ปกครอง	นักเรียนกับการเรียน
ออนไลน์”	กลุ่มตัวอย่างจำานวน	3,749	คน	สำารวจวันที�	14	-	17	
มิถุุนายน	 2564	 พบว่า	 ประชาชนมองว่า	 	 ยังไม่พร�อมสำาหรับ 
การเรียนออนไลน์	ร�อยละ	51.35	และการศึึกษาไทยก็ยังไม่พร�อม
สำาหรับการเรียนออนไลน์	 ร�อยละ	 63.30	 สิ�งที�ครูกังวล	 คือ	
อุปกรณ์ีไม่พร�อม	อินเทอร์เน็ตช�า	ร�อยละ	77.18	ผูู้�ปกครองกังวล
ว่าบุตรหลานจะไม่มีสมาธิิ		ขาดุความกระตอืรือร�น	ร�อยละ	66.16	
ตัวนักเรียนกังวลว่าจะเรียนไม่เข�าใจ	ร�อยละ	74.25	และประชาชน
มองว่าการเรียนออนไลน์นั�นผูู้�เรียนไม่มีสมาธิิเท่าที�ควร	 ร�อยละ	
65.80

โดุยสิ�งที�อยากให�ภาครัฐ/สถุานศึึกษาช่วยเหลือ	คือ	อยากให�
สนับสนุนอุปกรณ์ีเครื�องมือสำาหรับเรียนออนไลน์	ร�อยละ	62.22	
ทั�งนี�มองว่าการเรียนออนไลน์จะกระทบต่อการศึึกษาระดัุบชั�น
ปฐมวัยมากที�สุดุ	ร�อยละ	35.57	และจะทำาให�คุณีภาพการศึึกษา
ไทยแย่ลง	ร�อยละ	68.52

นางสาวพรพรรณี	 บัวทอง	 นักวิจัย	 สวนดุุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุุสิต	 มองว่าเมื�อการเรียนออนไลน์ต�องมาเป็น
ทางเลือกหลักแต่ยังมีสถุานศึึกษา	 ผูู้�ปกครอง	 และนักเรียนบาง
ส่วนที�ยังไม่มีความพร�อม	 จึงทำาให�การเรียนออนไลน์เพื�อป้องกัน
โควิดุ-19	 ครั�งนี�	 กลับกลายเป็นการเพิ�มความเหลื�อมลำ�าทางการ
ศึึกษามากขึ�นเนื�องมาจากสภาพเศึรษฐกิจและความเหลื�อมลำ�าใน
การเข�าถึุงเทคโนโลยี	 ภาครัฐจึงควรสนับสนุนงบประมาณีหรือ
อุปกรณ์ีช่วยเหลือทั�งกลุ่มครู	ผูู้�ปกครอง	และนักเรียน	เพื�อป้องกัน
ไม่ให�เกิดุภาวะเด็ุกไทยหลุดุจากระบบการศึึกษาไป

ดุ�าน	 ดุร.เอื�ออารี	 จันทร	 หัวหน�าฝ่่ายพัฒนาระบบการเรียนรู�
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศึอาจารย์ประจำา 
คณีะครุศึาสตร์	มหาวทิยาลัยสวนดุุสติ	กล่าวว่าการเรียนออนไลน์
ในชีวิตวิถีุใหม่นี�	 ควรเป็นโอกาสและความท�าทายใม่ใช่อุปสรรค
ของการเรียนรู�	 ผูู้�เกี�ยวข�องทุกฝ่่ายต�องปรับ	 Digital	 Mindset	 
ให�รู�คิดุ	 รู�ใช�	 เข�าใจ	 เปิดุใจ	 และใช�เทคโนโลยีดิุจิทัลเท่าที�มีอยู่ 
ให�เกิดุประโยชน์สูงสุดุ

รัฐบาล-สถุานศึึกษา-คร-ูผูู้�ปกครอง	ต�องรว่มมอืสร�างความ
เชื�อมั�นและสภาพแวดุล�อมที�เหมาะสมต่อการเรียนรู�	 ทั�งระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื�องคอมพิวเตอร์ให�ทั�วถึุงและเท่าเทียม
ครูต�องปรับและเปลี�ยนวิธีิจัดุการเรียนรู�บนพื�นฐานของความ
เข�าใจพัฒนาการและพฤติกรรมของผูู้�เรียนในแต่ละช่วงวัย	 
เลือกใช�รูปแบบการเรียนรู�	 สื�อ	 และกิจกรรมที�เหมาะสมและ 
หลากหลาย	ปรับรูปแบบเนื�อหาบทเรียนให�สั�นกระชับ	ปรับการบ�าน
หรืองานเป็นงานย่อยๆ	 (Micro	 Content)	 ให�เข�าใจและเข�าถึุง
บทเรียนไดุ�ง่าย	สร�างแรงกระตุ�นดุ�วย	Edutainment	เปิดุโอกาส
ให�ผูู้�เรียนเลือกบทเรียนไดุ�ดุ�วยตัวเอง	 ในแบบ”At	 their	 own	
pace”	 หากผูู้�เรียนยังเล็กอยู่	 หรือมีสมาธิิสั�นเกินกว่าจะเรียน
ออนไลน์ไดุ�ดุ�วยตัวเอง	ผูู้�ปกครองควรให�การสนับสนุนและติดุตาม
การเรียนรู�อย่างต่อเนื�อง

(โดย น.ส.พรพรรณ  บััวทอง นักวิจััย สวนดุสิตโพล
ดร.เอ้�ออารี จัันทร

หััวหัน้าฝ่่ายพัฒนาระบับัการเรียนร้้
สำานักวิทยบัริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจัารย์ประจัำาคณะครุศาสตร์ 
มหัาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที�	20	มิถุุนายน	2564
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	 สืืบเนื่ื�องจากสืถานื่การณ์์แพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 ท่ี่�เกิดข้�นื่	 ส่ืงผลให้้คนื่ไที่ยต้้องม่ีการปรับเปล่�ยนื่รูปแบบ 
การดำารงช่ีวิิต้ให้ม่ี	ห้รือท่ี่�เร่ยกว่ิา	New	Normal	ไม่ีว่ิาจะเปน็ื่	การเว้ินื่ระยะห้า่งที่างสืงัคมี	(Social	Distancing)	การปรบัรูปแบบพฤต้กิรรมี 
การกินื่	 การเท่ี่�ยวิ	 การที่ำางานื่	ห้รือแม้ีกระทัี่�งการเร่ยนื่การสือนื่ก็ม่ีการปรับเปล่�ยนื่รูปแบบให้ม่ี	 โดยกำาห้นื่ดเป็นื่มีาต้รการต่้าง	 ๆ	 
ต้ามีบริบที่	 ระดับชัี�นื่	 และท่ี่�ตั้�งของสืถานื่ศ้ึกษานัื่�นื่	 ๆ	 ประกอบด้วิย	 5	 รูปแบบห้ลัก	 ๆ	 คือ	 การเร่ยนื่การสือนื่ผ่านื่ท่ี่ว่ิ	 (On-air)	 
การเร่ยนื่การสือนื่ผา่นื่อินื่เที่อร์เน็ื่ต้	(Online)	การเร่ยนื่ผ่านื่ที่างเว็ิบไซต์้	DLTV	(On–demand)	การนื่ำาเอกสืารประกอบการสือนื่	ห้นื่งัสืือ	 
แบบฝึึกหั้ด	 ใบงานื่ไปเร่ยนื่รู้ท่ี่�บ้านื่ภายใต้้ควิามีช่ีวิยเห้ลือของผู้ปกครอง	 (On-hand)	 และการเร่ยนื่ยังท่ี่�ตั้�งของสืถานื่ศ้ึกษานัื่�นื่	 
(On-site)1	 ทัี่�งน่ื่�	 การจัดการเร่ยนื่การสือนื่แบบออนื่ไลนื่์นัื่บเป็นื่รูปแบบของการจัดการเร่ยนื่การสือนื่ท่ี่�ได้รับควิามีนื่ิยมีมีากท่ี่�สุืด
รูปแบบห้น้ื่�ง	เนืื่�องจากเปน็ื่การจดัการเร่ยนื่การสือนื่ท่ี่�มีก่ารสืื�อสืารสืองที่าง	โดยครผูู้สือนื่สืามีารถมีป่ฏิิสัืมีพันื่ธ์์กับผู้เร่ยนื่ได้โดยต้รง	
		 ห้ลังจากท่ี่�ได้ม่ีการประกาศึให้้ห้ยุดเร่ยนื่เนืื่�องจากสืถานื่การณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	มีาระยะห้น้ื่�ง	ล่าสุืดรัฐบาล
ได้ประกาศึให้้ม่ีการเปิดภาคเร่ยนื่ในื่วัินื่ท่ี่�	14	มิีถุนื่ายนื่	2564	ของสืถานื่ศ้ึกษาต่้าง	ๆ	ทัี่�วิประเที่ศึ	ที่ำาให้้ห้ลายฝ่ึายเกิดควิามีวิิต้กกังวิล
ถ้งควิามีพร้อมีของผู้ท่ี่�เก่�ยวิข้องต่้อนื่โยบายของรัฐบาลดังกล่าวิ	ด้วิยเห้ตุ้น่ื่�	สืวินื่ดุสิืต้โพล	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้	จ้งได้ดำาเนิื่นื่การ
สืำารวิจควิามีคิดเห็้นื่ของประชีาชีนื่ต่้อกรณ่์	“หั้วิอกครู	ผู้ปกครอง	นัื่กเร่ยนื่”	กับการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่	จากผู้ต้อบแบบสือบถามีทัี่�งสิื�นื่	
3,749	คนื่	ผ่านื่ที่างระบบออนื่ไลน์ื่	ในื่ระห้ว่ิางวัินื่ท่ี่�	14-17	มิีถุนื่ายนื่	2564	ทัี่�งน่ื่�	Insight	Poll	ได้ห้ยิบยกเฉพาะข้อมูีลท่ี่�เก่�ยวิกับ
ควิามีคิดเห็้นื่ของกลุ่มีนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาต่้อประเด็นื่ดังกล่าวิมีานื่ำาเสืนื่อในื่ครั�งน่ื่�	 เนืื่�องจากเป็นื่กลุ่มีท่ี่�ได้รับผลกระที่บโดยต้รงต่้อ
นื่โยบายน่ื่�เป็นื่กลุ่มีแรก	โดยม่ีจำานื่วินื่	503	คนื่	คิดเป็นื่ร้อยละ	13.42	จากผู้ต้อบแบบสือบถามีทัี่�งห้มีด	ทัี่�งน่ื่�	เมืี�อวิิเคราะห์้ข้อมูีล
จากการต้อบแบบสือบถามีในื่ประเด็นื่ต่้าง	ๆ 	พบว่ิา	กลุ่มีนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาม่ีควิามีพร้อมีท่ี่�จะเริ�มีเร่ยนื่ในื่วัินื่ท่ี่�	14	มิีถุนื่ายนื่	2564	
คิดเป็นื่ร้อยละ	 46.92	 แต่้ไม่ีพร้อมีท่ี่�จะเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่คิดเป็นื่ร้อยละ	 54.47	 เนืื่�องจากคิดว่ิาการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่จะที่ำาให้้คุณ์ภาพ
การศ้ึกษาไที่ยแย่ลง	 ร้อยละ	61.52	 เมืี�อสือบถามีถ้งสืาเห้ตุ้ท่ี่�กลุ่มีนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาไม่ีพร้อมีท่ี่�จะเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่นัื่�นื่	 เนืื่�องมีาจาก 
ม่ีควิามีกังวิลเก่�ยวิกับการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่	3	ประการแรก	คือ	เร่ยนื่ไม่ีเข้าใจ	เร่ยนื่ไม่ีทัี่นื่ร้อยละ	74.25	ไม่ีได้พบเพื�อนื่	ไม่ีม่ีปฏิิสัืมีพันื่ธ์์
ระห้ว่ิางกันื่	ร้อยละ	63.47	และได้ควิามีรู้ไม่ีเท่ี่ากับเร่ยนื่ในื่ห้้องเร่ยนื่ร้อยละ	62.28	โดยปัญห้าจากการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่มัีกเกิดจาก

• พร้อมที�จะเริ�มเป�ดเรียนในวันที� 14 มิถุนายน 2564 

• ไม่พร้อมที�จะเรียนออนไลน์ ร้อยละ 54.47 

• คิดว่าการเรียนออนไลน์จะทําให้คุณภาพ

2.  ความกังวลของนักเรียน/นักศึกษาเกี�ยวกับ

• เรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทัน ร้อยละ 74.25 

• ไม่ได้พบเพื�อน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

• ได้ความรู้ไม่เท่ากับเรียนในห้องเรียน ร้อยละ 62.28 

3.  สิ�งที�นักเรียน/นักศึกษาอยากให้ภาครัฐ/

• มีส่วนลดค่าบํารุงการศึกษา ร้อยละ 64.26 

• มีส่วนลด/ใชอิ้นเทอร์เน็ตฟรีสําหรับผู้เรียน 

• สนับสนุนอุปกรณ์เครื�องมือสําหรับเรียนออนไลน์ 

สถานศึกษาชว่ยเหลือเกี�ยวกับการเรียนออนไลน์

ร้อยละ 62.11  

การเรียนออนไลน์

ร้อยละ 46.92 

การศึกษาไทยแย่ลง ร้อยละ 61.52 

ร้อยละ 63.67 

ร้อยละ 63.47 

1.  ความคิดเห็นของกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาเกี�ยวกับ
การเป�ดเทอมและการเรียนออนไลน์
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การใช้ีอินื่เที่อร์เน็ื่ต้ท่ี่�ต้้องม่ีควิามีเสืถ่ยรและนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาต้้องสืามีารถรับผิดชีอบค่าใช้ีจ่ายได้	 ซ้�งห้ากม่ีบางคนื่ไม่ีสืามีารถ 
แก้ปัญห้าเห้ล่าน่ื่�ได้	 ก็จะที่ำาให้้ไม่ีสืามีารถเร่ยนื่ได้อย่างต่้อเนืื่�องห้รือเร่ยนื่ต้ามีเพื�อนื่ไม่ีทัี่นื่	 ในื่กรณ่์ท่ี่�นัื่กเร่ยนื่บางคนื่ไม่ีค่อยสืนื่ใจ 
การเร่ยนื่อยู่แล้วิ	พอมีาเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่ก็ยิ�งไม่ีสืนื่ใจเร่ยนื่มีากข้�นื่	 ต้ลอดจนื่นัื่กเร่ยนื่ยังม่ีควิามีเชืี�อว่ิาการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่ที่ำาให้้ได้ควิามีรู้ 
ไม่ีเต็้มีท่ี่�เท่ี่ากับการไปโรงเร่ยนื่2

	 ในื่ส่ืวินื่ของสิื�งท่ี่�กลุ่มีนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาอยากให้้ภาครัฐห้รือสืถานื่ศ้ึกษาช่ีวิยเห้ลือเก่�ยวิกับการเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่นัื่�นื่	พบว่ิา	 
3	อันื่ดับแรก	ได้แก่	ม่ีส่ืวินื่ลดคา่บำารุงการศ้ึกษา	ร้อยละ	64.26	ม่ีส่ืวินื่ลด/ใช้ีอินื่เที่อรเ์น็ื่ต้ฟร่สืำาห้รับผู้เร่ยนื่	ร้อยละ	63.67	และสืนื่บัสืนื่นุื่
อุปกรณ์์เครื�องมีอืสืำาห้รบัเร่ยนื่ออนื่ไลนื่	์ร้อยละ	62.11	เพราะมีมุ่ีมีมีองวิา่	การเร่ยนื่สือนื่แบบออนื่ไลนื่ท์ี่ำาให้้สืถานื่ศึก้ษาลดค่าใช้ีจ่าย 
ท่ี่�ควิรจะเกิดข้�นื่จากการท่ี่�นัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษาต้้องเดินื่ที่างเข้าไปที่ำากิจกรรมีการเร่ยนื่การสือนื่	แต่้กลับยังคงเก็บค่าบำารุงการศ้ึกษา 
เท่ี่าเดิมี	 ในื่ขณ์ะท่ี่�นัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษานัื่�นื่	 นื่อกจากจะต้้องจ่ายค่าบำารุงการศ้ึกษาต้ามีปกติ้แล้วิกลับต้้องม่ีค่าใช้ีจ่ายเพิ�มีข้�นื่จาก
การเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่ท่ี่�บ้านื่ด้วิย	 เช่ีนื่	 ค่าไฟฟ้า	 ค่านื่ำ�า	 ค่าอินื่เที่อร์เน็ื่ต้	 ค่าอุปกรณ์์ต่้าง	 ๆ	 เป็นื่ต้้นื่	 ซ้�งควิามีต้้องการดังกล่าวิพบว่ิา	 
ม่ีการดำาเนิื่นื่การโดยห้น่ื่วิยงานื่ภาครัฐและสืถานื่ศ้ึกษาอยู่แล้วิในื่บางส่ืวินื่	 เช่ีนื่	 กระที่รวิงศ้ึกษาธิ์การได้ม่ีประกาศึให้้สืถานื่ศ้ึกษา 
ในื่สัืงกัดคืนื่เงินื่บำารุงการศ้ึกษาในื่ส่ืวินื่ท่ี่�ไม่ีได้จัดกิจกรรมีการเร่ยนื่การสือนื่แก่นัื่กเร่ยนื่ในื่ช่ีวิงท่ี่�ม่ีการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	
ในื่กรณ่์ท่ี่�ม่ีควิามีจำาเป็นื่ท่ี่�จะต้้องเร่ยกเก็บให้้พิจารณ์าผ่อนื่ผันื่ห้รือขยายระยะเวิลาได้	 รวิมีถ้งให้้พิจารณ์าช่ีวิยเห้ลือผู้ปกครอง 
ของนัื่กเร่ยนื่/นัื่กศ้ึกษา	 ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากสืถานื่การณ์์ดังกล่าวิต้ามีควิามีจำาเป็นื่และเห้มีาะสืมี3	 นื่อกจากน่ื่�	 กระที่รวิงดิจิทัี่ล
เพื�อเศึรษฐกิจและสืังคมียังได้ที่ำาควิามีร่วิมีมีือกับภาครัฐและเอกชีนื่ในื่การกำาห้นื่ดมีาต้รการชี่วิยเห้ลือนื่ักเร่ยนื่/นื่ักศ้ึกษา 
เพื�อให้้สืามีารถเข้าถ้งอินื่เที่อร์เน็ื่ต้และแอปพลิเคชัีนื่เพื�อการศ้ึกษาในื่ช่ีวิงสืถานื่การณ์์การแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 ได้อย่างทัี่�วิถ้ง
	 เท่ี่าเท่ี่ยมี	 และม่ีคุณ์ภาพอ่กด้วิย4	 	 ต้ลอดจนื่ยังม่ีบางมีห้าวิิที่ยาลัยท่ี่�ได้ออกมีาต้รการในื่การช่ีวิยเห้ลือนัื่กศ้ึกษาโดยการแจก 
ซิมีอินื่เที่อร์เนื่็ต้เพื�อให้้ใช้ีในื่การเร่ยนื่ออนื่ไลนื่์	 เช่ีนื่	 มีห้าวิิที่ยาลัยมีหิ้ดล	 ได้มีอบ	 Internet	 Package	 ควิามีเร็วิ	 10	Mbps	 
ไม่ีลดสืปีดให้้แก่นัื่กศ้ึกษาท่ี่�ต้้องเร่ยนื่ออนื่ไลน์ื่ในื่ภาคการศ้ึกษาฤดูร้อนื่	เป็นื่ต้้นื่5

1สืำานื่กังานื่คณ์ะกรรมีการศึก้ษาขั�นื่พื�นื่ฐานื่.	(2564).	 	สืบืคน้ื่เมีื�อ	 
	 19	มีิถุนื่ายนื่	2564,	จาก	https://www.obec.go.th/archives/377135
2เดลินิื่วิส์ื. (2564).	สืืบค้นื่เมืี�อ	19	มิีถุนื่ายนื่	2564,	
	 จาก	https://www.dailynews.co.th/article/831307
3ไที่ยรัฐ.	(2564).	 สืืบค้นื่เมีื�อ	19	มีิถุนื่ายนื่	2564,	
	 จาก	https://www.thairath.co.th/news/local/2104922
4ประชีาชีาต้ธิ์รุกจิ.	(2564).	 	สืบืคน้ื่เมีื�อ 
	 19	มีิถุนื่ายนื่	2564,	จาก	https://www.prachachat.net/ict/news-656028
5ฐานื่เศึรษฐกิจ.	 (2564).	 	 สืืบค้นื่เมีื�อ	 
	 19	มีิถุนื่ายนื่	2564,	จาก	https://www.thansettakij.com/content/tech/481541

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:	
 ผศ.ดร.ยุุธยุา อยุ่�เย็ุน 	 ผู้อำานื่วิยการสืถาบันื่วิิจัยและพัฒนื่า	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ:	
 ผศ.ดร.วราภรณ์์ วิทยุาภรณ์์   	 อาจารย์ประจำาสืถาบันื่วิิจัยและพัฒนื่า	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้

ผู้เรียบเรียงเนื�อหาประจำาสััปดาห์:	
 นางสาวชลากร อยุ่�คเชนทร์         	นัื่กวิิจัยประจำาสืถาบันื่วิิจัยและพัฒนื่า	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นางพรทิพย์ุ รดด้วง        	 เจ้าห้น้ื่าท่ี่�บริห้ารงานื่ทัี่�วิไป	สืถาบันื่วิิจัยและพัฒนื่า	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้	

ท่ีปรึกษา:		
 รศ.ดร.สุขุุม เฉลยุทรัพย์ุ	 ประธ์านื่ท่ี่�ปร้กษาอธิ์การบด่	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 	 รองอธิ์การบด่ฝ่ึายวิิจัยและพัฒนื่าการศ้ึกษา	มีห้าวิิที่ยาลัยสืวินื่ดุสิืต้
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ในฐานะของผู้ที่เป็นทั้งมารดาและผู้สอน ท�าให้ดิฉันมีความเข้าใจอย่างดีถึง 
“หัวอก ครู ผู้ปกครอง นักเรียน กับการเรียนออนไลน์” ก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับว่า
สถานการณ์ท่ีเกิดนี้มิใช่สถานการณ์ปกติจึงท�าให้การเรียนการสอนที่เกิดข้ึนนั้นไม่ปกต ิ
แต่เราจะอยูร่่วมกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้นีใ้ห้ปกตไิด้มากทีส่ดุอย่างไร วธิกีารเรยีนทีด่ทีีส่ดุจะท�าได้
อย่างไร ในฐานะของผู้เป็นแม่และมีบุตรที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือทางการเรียนเม่ือ
ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน 

อันดับแรกผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับช่องทางการเรียน
และการส่ือสารทางออนไลน์ อาจต้องปรับเปล่ียนทัศนคติและเปิดใจในการยอมรับ
เทคโนโลยแีละศกึษาหาความเรยีนรูเ้พิม่เตมิ เข้าถงึการจดัการเรยีนการสอนของคร ูและ
สื่อสารกับครูเม่ือมีข้อสงสัย โดยได้รับความร่วมมือกับทางโรงเรียนซึ่งต้องมีส่วนช่วย 
ในการเข้าถงึนีค้วรมกีารประชมุท�าความเข้าใจ ชีแ้จงทัง้วธิกีารเรยีน เอกสาร แบบฝึกหดั 
ช่องทางการติดต่อ การก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการ การวางปฏทินิทีร่ดักมุว่าจะเรยีน
เมื่อไหร่ เวลาไหน มีคู่มือผู้ปกครองนักเรียนส�าหรับการเรียนออนไลน์ที่ชัดเจน เพื่อให้ 
ผู้ปกครองไม่สับสนและสามารถเข้าถึงการสื่อสารของทางโรงเรียนได้ง่าย 

โดยธรรมชาติผู้ปกครองย่อมเป็นห่วงและกังวลว่าบุตรหลานจะเรียนเข้าใจ 
หรอืไม่ ส่งงานครบหรอืไม่ หากทางโรงเรยีนและคุณคร ูสามารถสะท้อนกลับและรายงาน
ความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนเป็น ระยะ ๆ จะเป็นการดีส�าหรับผู้ปกครองเป็น
อย่างมาก ส�าหรับส่วนตัวน้ันบางทีก็รู้สึกว่าได้เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ไปกับบุตรด้วยเพราะ
ต้องนั่งฟังและช่วยเหลือบุตรในขณะที่เขาก�าลังเรียน ท�าให้ทราบว่า คุณครูต้องใช้ความ
พยายามอย่างมากในการอธิบาย ต้องพูดย�้าหลาย ๆ ครั้งหากเป็นเด็กเล็ก ไม่พูดเร็ว 
จนเกินไป และต้องแจ้งเป้าหมาย การเรียนในทุกครั้งว่าวันน้ีจะเรียนอะไรและอย่างไร  
มีเกมและสื่อน่าสนใจให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน การส่ังงานและส่งงานต้องระบุ
อย่างชัดเจน บางโรงเรียนใช้ระบบออนไลน์ของตนเองซึ่งเป็นการดีต่อการจัดการเรียน
การสอนท่ีสอดคล้องกับนโยบายและวิธีการของโรงเรียน บางโรงเรียนใช้การเรียนผสม
ผสานโดยเน้นทีค่วามสะดวกในการใช้งานของนกัเรยีน และผูส้อนเพือ่ให้เข้าถงึนกัเรยีน
ได้ดีที่สุด 

 ส�าหรับในฐานะของนักการศึกษาท่านหนึ่งเห็นว่า โอกาสในการเรียนออนไลน์
ส�าหรับประเทศไทยยังมีความเหล่ือมล�้ากันอยู่มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามดิฉันยัง
เชือ่มัน่ผูบ้รหิารและคณุครทูีม่คีวามพยายาม ความอดทน และความมุง่มัน่ทีจ่ะท�าหน้าที่
ของตนเองได้อย่างดีที่สุดที่ให้ผู้เรียนของเราได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ี
จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาการสอนของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน 
ดิฉันขอเป็นก�าลังใจให้ค่ะ 

poll
talk

by S u a n  D u s i t  P o l l

ep.38

หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน
กับการเรียนออนไลน์

วิพากษ์ผลโพลโดย
ศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม 
ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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109เปิดประเทศใน 120 วัน
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111เปิดประเทศใน 120 วัน



112 เปิดประเทศใน 120 วัน



 

	 สืืบเนื่ื�องจากนื่ายกรััฐมนื่ตรีั	 พล.อ.ปรัะยุทธ์์	 จันื่ทร์ัโอชา	 ได้้ออกแถลงการัณ์์เมื�อวัันื่ที�	 16	 มิถุนื่ายนื่	 2564	 ที�ผ่่านื่มา 
ว่ัาได้้ตั�งเป้าหมายที�จะให้มีการัเปิด้ปรัะเทศภายในื่	120	วัันื่	นัื่บจากวัันื่ที�	1	กรักฎาคม	2564	เป็นื่ต้นื่ไป	ส่ืงผ่ลให้เกิด้ควัามวิัตกกังวัล
แก่หลายฝ่่ายที�เกี�ยวัข้้องถึงควัามพรั้อมต่อการัเปิด้ปรัะเทศในื่ช่วังเวัลาดั้งกล่าวัว่ัามีควัามเป็นื่ไปได้้มากนื่้อยเพียงใด้	 ด้้วัยเหตุนีื่�	 
สืวันื่ดุ้สิืตโพล	มหาวิัทยาลัยสืวันื่ดุ้สิืต	จึงได้้ทำาการัสืำารัวัจควัามคิด้เห็นื่ข้องปรัะชาชนื่	จำานื่วันื่	3,320	คนื่	ในื่ปรัะเด็้นื่	“เปิด้ปรัะเทศ
ในื่	120	 วัันื่”	 ผ่่านื่รัะบบออนื่ไลน์ื่ในื่รัะหว่ัางวัันื่ที�	21-24	 มิถุนื่ายนื่	2564	 ทั�งนีื่�	ผ่ลจากการัสืำารัวัจพบว่ัา	 ในื่ภาพรัวัมปรัะชาชนื่
ส่ืวันื่ใหญ่่ร้้ัสึืกไม่เห็นื่ด้้วัยกับนื่โยบายดั้งกล่าวั	 โด้ยคิด้เป็นื่ร้ัอยละ	 58.22	 แต่อย่างไรัก็ตาม	 กลับพบว่ัามีปรัะชาชนื่บางส่ืวันื่ที�มี 
ควัามร้้ัสึืกเห็นื่ด้้วัยกับการัเปิด้ปรัะเทศ	โด้ยคิด้เป็นื่ร้ัอยละ	25.90	จึงเป็นื่ที�น่ื่าสืนื่ใจว่ัา	ปรัะชาชนื่กลุ่มนีื่�เป็นื่ใครัและมีแนื่วัคิด้อย่างไรั
ในื่การัสืนัื่บสืนุื่นื่การัเปิด้ปรัะเทศตามนื่โยบายข้องนื่ายกรััฐมนื่ตรีัในื่ครัั�งนีื่�
	 จากการัวิัเครัาะห์ข้้อม้ลคุณ์ลักษณ์ะข้องผ้้่ตอบแบบสือบถามที�สืนัื่บสืนุื่นื่การัเปิด้ปรัะเทศพบว่ัา	เป็นื่กลุ่มผ้้่ปรัะกอบอาชีพ
ธุ์รักิจส่ืวันื่ตัวั/ค้าข้าย	 ร้ัอยละ	32.38	กลุ่มพนัื่กงานื่บริัษัท	 ร้ัอยละ	26.18	และกลุ่มคร้ั/อาจารัย์	 ร้ัอยละ	23.29	 โด้ยกลุ่มบุคคล 
ดั้งกล่าวันีื่�มีมุมมองถึงข้้อดี้ในื่การัเปิด้ปรัะเทศสือด้คล้องกับผ้้่ตอบแบบสือบถามในื่ภาพรัวัม	 แต่มีค่าร้ัอยละข้องควัามคิด้เห็นื่ 
ที�ส้ืงกว่ัา	คือ	เศรัษฐกิจเดิ้นื่หน้ื่า	ปรัะชาชนื่ทำามาหากินื่ได้้	ร้ัอยละ	95.81	(ภาพรัวัม	ร้ัอยละ	84.04)	เร่ังให้ทุกฝ่่ายทำางานื่	กรัะตุ้นื่
การัฉีีด้วััคซีีนื่ให้เร็ัวัขึ้�นื่	ร้ัอยละ	73.49	(ภาพรัวัม	ร้ัอยละ	61.73)	และช่วัยกรัะตุ้นื่การัท่องเที�ยวัจากต่างปรัะเทศ	ร้ัอยละ	66.16	 
(ภาพรัวัม	 ร้ัอยละ	 50.10)	 ทั�งนีื่�จะเห็นื่ได้้ว่ัา	 กลุ่มผ้้่สืนัื่บสืนุื่นื่ที�ส่ืวันื่ใหญ่่เป็นื่ผ้้่ที�ทำาอาชีพในื่ภาคธุ์รักิจส่ืวันื่ใหญ่่มีควัามเห็นื่ว่ัา 
การัเปิด้ปรัะเทศเพื�อให้เศรัษฐกิจสืามารัถเดิ้นื่หน้ื่าไปได้้	ซึี�งสือด้คล้องกับรัายงานื่ผ่ลสืำารัวัจควัามคิด้เห็นื่ข้องนัื่กธุ์รักิจ	CEO	จากองค์กรั
ธุ์รักิจข้นื่าด้ใหญ่่ที�รัะบุว่ัา	รัอ้ยละ	62	เห็นื่ด้้วัยกับการัเปดิ้ปรัะเทศ	โด้ยใหเ้หตผุ่ลว่ัา	ธ์รุักิจต้องเด้นิื่หน้ื่าต่อไป	ช่วัยลด้การัปดิ้กิจการั	 
ลด้จำานื่วันื่คนื่ที�ต้องตกงานื่	 กรัะตุ้นื่ควัามเชื�อมั�นื่ให้กับภาคบรัิการัและภาคการัท่องเที�ยวั	 ตลอด้จนื่เรีัยกควัามเชื�อมั�นื่ 
ด้้านื่การัลงทุนื่จากต่างชาติได้้1	 เนืื่�องจากการัปิด้ปรัะเทศในื่ช่วังสืถานื่การัณ์์จากไวัรััสืโควิัด้-19	 ที�ผ่่านื่มาได้้ส่ืงผ่ลกรัะทบอย่างหนัื่ก
ต่อภาคเศรัษฐกิจและการัท่องเที�ยวัไทย	 โด้ยพบจำานื่วันื่คนื่ไทยกลายเป็นื่คนื่จนื่และคนื่เกือบจนื่เพิ�มมากขึ้�นื่จาก	 9.8	 ล้านื่คนื่	 
เป็นื่	 13.8	 ล้านื่คนื่	 (รัะลอกแรัก)	 และเพิ�มเป็นื่	 17	 ล้านื่คนื่ในื่รัะลอก	 2	 ดั้งนัื่�นื่การัเร่ังเปิด้ปรัะเทศเพื�อให้นื่ักท่องเที�ยวัต่างชาติ 
เข้้ามาท่องเที�ยวัในื่ปรัะเทศจะเป็นื่ปัจจัยที�เกื�อหนุื่นื่	 (Contribution)	 ต่อการัข้ยายตัวัทางเศรัษฐกิจได้้มากกวั่าการัพึ�งพาเพียง 
นัื่กท่องเที�ยวัภายในื่ปรัะเทศ	 เนืื่�องจากนื่ักท่องเที�ยวัต่างชาติ	 1	 คนื่	 สืามารัถสืรั้างรัายได้้ให้กับกลุ่มอาชีพธ์ุรักิจสื่วันื่ตัวั/ค้าข้าย	 
ได้้เท่ากับนัื่กท่องเที�ยวัไทยปรัะมาณ์	5	คนื่2	

	 อย่างไรัก็ตาม	แม้จะมีสืนัื่บสืนุื่นื่ให้มีการัเปิด้ปรัะเทศ	แต่กลุ่มบุคคลเหล่านีื่�ก็ยังมีควัามร้้ัสึืกกังวัลใจในื่	3	ปรัะเด็้นื่หลัก 
ได้้แก่	 อันื่ดั้บ	 1	 กังวัลโควิัด้-19	 สืายพันื่ธ์ุ์ใหม่/กลายพันื่ธ์ุ์	 ร้ัอยละ	 62.79	 เนืื่�องจากแม้จะมีการัฉีีด้วััคซีีนื่จำานื่วันื่มากขึ้�นื่แล้วั	 
แต่ปัจจัยเรืั�องสืายพันื่ธ์ุ์ก็ยังมีผ่ลต่อการัเพิ�มขึ้�นื่ข้องจำานื่วันื่ผ้้่ป่วัยได้้	 โด้ยในื่ปัจจุบันื่พบว่ัามี	 4	 สืายพันื่ธ์ุ์ที�ต้องรัะวัังเป็นื่อย่างมาก
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ได้้แก่	 สืายพันื่ธ์ุ์แอลฟ่่า	 (อังกฤษ)	 สืายพันื่ธ์ุ์เบต้า	 (แอฟ่ริักาใต้)	 สืายพันื่ธ์ุ์เด้ลต้า	 (อินื่เดี้ย)	 และสืายพันื่ธ์ุ์แกรัมม่า	 (บรัาซีิล)	 
ดั้งในื่กรัณี์ข้องปรัะเทศอังกฤษที�พบว่ัา	 แม้จะฉีีด้วััคซีีนื่ไปแล้วั	 1	 เข็้ม	 ส้ืงถึงร้ัอยละ	 60	 ข้องปรัะชากรั	 แต่เมื�อมีการัรัะบาด้ 
ข้องไวัรััสืโควิัด้-19	 สืายพันื่ธ์ุ์ใหม่เข้้ามาอย่างต่อเนืื่�อง	 ก็พบว่ัามีผ่ลทำาให้อัตรัาติด้เชื�อเพิ�มมากขึ้�นื่จนื่นื่ายกรััฐมนื่ตรีัอังกฤษ 
ต้องออกมาปรัะกาศเลื�อนื่การัผ่่อนื่คลายมาตรัการัออกไปก่อนื่3	 ดั้งนัื่�นื่	 แม้ว่ัาจะมีการัฉีีด้วััคซีีนื่ไปแล้วั	 แต่หากมีสืายพันื่ธ์ุ์ 
แปลกใหม่แพร่ัรัะบาด้เข้้ามาโด้ยที�วััคซีีนื่ที�ฉีีด้ไปแล้วัไม่สืามารัถป้องกันื่ได้้	 ก็จะทำาให้เกิด้การัแพร่ัรัะบาด้ละลอกใหม่ซึี�งอาจกลายเป็นื่ 
การัซีำ�าเติมเศรัษฐกิจที�กำาลังยำ�าแย่อย้่แล้วัให้แย่ลงไปยิ�งกว่ัาเดิ้ม4	 อันื่ดั้บ	 2	 กังวัลอาจเกิด้คลัสืเตอร์ัใหม่	 ๆ	 ในื่ปรัะเทศเพิ�มขึ้�นื่
ร้ัอยละ	 54.42	 เนืื่�องจากสืถานื่การัณ์์ปัจจุบันื่ในื่ภาพรัวัมทั�วัปรัะเทศ	 ยังพบคลัสืเตอรั์ใหม่เกิด้ขึ้�นื่อย่างต่อเนืื่�องในื่หลายจังหวััด้	 
ทั�งปทุมธ์านีื่	 สืมุทรัปรัาการั	 นื่นื่ทบุรีั	 นื่ครัปฐม	 ฉีะเชิงเทรัา	 ยะลา	 โด้ยเฉีพาะกรุังเทพมหานื่ครั	 ที�มีรัายงานื่จำานื่วันื่คลัสืเตอร์ัที� 
ต้องเฝ้่ารัะวัังแล้วัจำานื่วันื่	 107	 แห่ง5	 อันื่ดั้บ	 3	 กังวัลเรืั�องการัฉีีด้วััคซีีนื่ที�อาจยังไม่ครัอบคลุมปรัะชากรัส่ืวันื่ใหญ่่ร้ัอยละ	 53.49	
เนืื่�องจากรัายงานื่ข้้อม้ลภาพรัวัมข้องการัฉีีด้วััคซีีนื่ไวัรััสืโควิัด้-19	 ในื่ปรัะเทศไทยตั�งแต่วัันื่ที�	 28	 กุมภาพันื่ธ์์-24	 มิถุนื่ายนื่	 2564	 
พบว่ัา	ได้้ด้ำาเนิื่นื่การัฉีีด้ไปแล้วั	8,657,423	โด้สื	โด้ยแบ่งเป็นื่	 ผ้้่ที�ได้้รัับวััคซีีนื่เข็้มที�หนึื่�ง	จำานื่วันื่	6,206,353	รัาย	 คิด้เป็นื่ร้ัอยละ 
9.40	ข้องปรัะชากรั	และผ้้่ที�ได้้รัับวััคซีีนื่เข็้มที�สือง	จำานื่วันื่	2,451,070	รัาย	คิด้เป็นื่ร้ัอยละ	3.70	ข้องปรัะชากรั6	ดั้งนัื่�นื่	จึงไม่อาจ
เชื�อมั�นื่ได้้ว่ัาจะสืามารัถสืร้ัางภ้มิคุ้มกันื่หม่้ได้้ทันื่เวัลาต่อการัเปิด้ปรัะเทศในื่อีก	120	วัันื่ที�จะถึงนีื่�
	 สืำาหรัับข้้อเสืนื่อแนื่ะต่อรััฐบาลในื่การัด้ำาเนิื่นื่การัเพื�อให้สืามารัถเปิด้ปรัะเทศภายในื่	 120	 วัันื่ตามเป้าหมายที�ตั�งเอาไว้ันัื่�นื่
พบวั่า	 กลุ่มผ้้่สืนัื่บสืนืุ่นื่มีควัามเห็นื่สือด้คล้องกับผ่้้ตอบแบบสือบถามในื่ภาพรัวัมคือ	 เร่ังฉีีด้วััคซีีนื่ให้กับปรัะชาชนื่เพื�อสืรั้าง 
ภ้มิคุ้มกันื่หม่้	 ร้ัอยละ	 88.26	 เข้้มงวัด้เรืั�องการักักตัวัและการัลักลอบเข้้าปรัะเทศตามแนื่วัชายแด้นื่	 ร้ัอยละ	 77.67	 และ 
ปรัับแผ่นื่การับริัหารัจัด้การัวััคซีีนื่	นื่ำาเข้้าวััคซีีนื่ให้หลายยี�ห้อมากขึ้�นื่	 ร้ัอยละ	70.12	 ทั�งนีื่�	 จากข้้อเสืนื่อแนื่ะดั้งกล่าวัพบว่ัาเป็นื่สิื�ง 
ที�รััฐบาลได้้ตรัะหนัื่กถึงควัามสืำาคัญ่และมีการัด้ำาเนิื่นื่การัอย้่แล้วั	หากแต่อาจจะยังไม่ได้้รัับควัามเชื�อมั�นื่จากปรัะชาชนื่มากเพียงพอ
จึงยังคงมีควัามคาด้หวัังที�จะให้รััฐบาลเร่ังด้ำาเนิื่นื่การัด้้วัยควัามรัวัด้เร็ัวัและมีปรัะสิืทธิ์ภาพมากยิ�งขึ้�นื่	เช่นื่	การัเร่ังฉีีด้วััคซีีนื่เข็้มแรัก
ให้ปรัะชาชนื่	50	ล้านื่คนื่ภายในื่ตุลาคม	25647	การัเพิ�มมาตรัการัในื่การัควับคุมด้้แลสืถานื่การัณ์์การัแพร่ัรัะบาด้	ได้้แก่	มาตรัการั
การักักตัวั	 การัป้องกันื่การัลักลอบเข้้าปรัะเทศตามแนื่วัชายแด้นื่	 การัควับคุมพื�นื่ที�เสีื�ยง	 พื�นื่ที�ตามแนื่วัชายแด้นื่	 การัควับคุม	 
การัเคลื�อนื่ย้ายแรังงานื่	 และการัเฝ้่ารัะวัังกลุ่มที�มีควัามเสีื�ยงต่อการัแพร่ัเชื�อ8	 รัวัมถึงการัมีนื่โยบายให้มีการัจัด้หาวััคซีีนื่ 
ที�หลากหลายมากขึ้�นื่	ไม่ว่ัาจะเป็นื่	ไฟ่เซีอร์ั	จอห์นื่สัืนื่	แอนื่ด์้	จอห์นื่สัืนื่	โมเด้อร์ันื่า	แอสืตร้ัาเซีนื่เนื่ก้า	ซิีโนื่แวัค	และซิีโนื่ฟ่าร์ัม	เป็นื่ต้นื่7
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การบรหิารจดัการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในยคุทีม่กีารระบาดของ Covid-19 
นัน้นบัว่าต้องเผชญิกบัความท้าทายหลากหลายมิติ ไม่เพยีงแต่เป็นวกิฤตทีเ่กดิขึน้ในทาง
สุขภาพร่างกายจนกระทั่งชีวิตของประชาชนและระบบสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังเกิด
ผลกระทบอย่างรุนแรงในมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากวิเคราะห์ถึงสาเหตุหลักของปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนทั่วโลกก็จะพบว่าเกิดจากมาตรการจ�ากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีร่ฐับาลของประเทศต่าง ๆ  น�ามาใช้ตัง้แต่เกดิการระบาดของโรค ท�าให้ภาคอตุสาหกรรม
และผู้ประกอบการจ�านวนมากไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้หรือมีข้อจ�ากัดในการ
ประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ได้รับผลกระทบสูงมาก หรือ
แม้กระท่ังธุรกิจอีกหลายประเภทก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ส่งผลให้การเติบโตทาง
เศรษฐกจิลดลงอย่างมาก และก่อให้เกดิปัญหาปากท้องของประชาชนตามมา นบัว่าเป็น
ปัญหาและความกังวลที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้ทั่วโลกในช่วงปี ค.ศ. 2020 และต่อเนื่อง
มายังปี ค.ศ. 2021 ส�าหรับประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยไป
กว่าหลายประเทศ ทางรัฐบาลก็ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยอาศัยนโยบายการ
เงนิการคลงัคล้ายกันกบัทีท่ั่วโลกได้ปฏบิตัมิเีป้าหมายเพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิและ
ช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ แต่ก็ยังมีประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่ยังได้รับความเดือด
ร้อนจากวิกฤตครั้งนี้

การยกเลิกมาตรการที่ควบคุมหรือจ�ากัดการท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น  
การเปิดให้มีการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเสรี การรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการจัด
กิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก หรือ “การเปิดประเทศ” นั้นอาจจะส่งผล
ให้ภาคธุรกิจกลับมามีความคึกคักและผู้ประกอบการบางส่วนมีการเรียกร้องต่อรัฐบาล 
แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความพร้อมในการเปิดประเทศน้ันน่าจะ
มาจาก 2 สิ่ง คือ จ�านวนผู้ติดเช้ือใหม่รายวัน และจ�านวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน  
กลา่วคือ เมื่อจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยลงอยา่งมากหรือไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศแลว้ 
หรืออัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนในประเทศสูงมากก็จะท�าให้ประเทศมีความเสี่ยง
น้อยลงจากการเปิดให้ประชาชนท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนเดิม

ดังน้ัน การน�าหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการเปิดประเทศโดยใช้ระยะเวลา เช่น 
120 วันมาเป็นตัวก�าหนดจึงมีความเสี่ยงและอาจจะท�าให้เกิดความสับสนและไม่มั่นใจ
จากสังคม เพราะหากไม่สามารถควบคุมหรือลดจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้ หรือไม่
สามารถเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ การเปิดประเทศ เปิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกอ็าจจะเป็นส่ิงทีส่งัคมมคีวามกงัวลอย่างมาก และเมือ่หนักลับมาดตูวัเลขการ
ติดเชื้อรายใหม่นับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ยังพบว่าเป็นขาขึ้น ประกอบกับ
ประสทิธภิาพในการฉีดวคัซนีต่อวนักอ็าจจะยงัไม่สูงมากเท่าทีเ่คยวางแผนไว้ ระยะเวลา 
120 วัน จึงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในส่วนนี้ ทั้งนี้หากภาครัฐต้องการสร้างความมั่นใจให้
ประชาชนอย่างจริงจังคงต้องพยายามด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนให้
ประชาชนในอตัราทีส่งูเพือ่ให้ภายใน 120 วนัหลงัจากทีป่ระกาศมผีูไ้ด้รบัวคัซนีเป็นอตัรา
ที่สูงเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด
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โพล คืออะไร และจะท�าโพล เมื่อไร
 โพล เป็นการส�ารวจความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประเด็นใด

ประเด็นหนึ่ง ที่อยู่ในความสนใจในช่วงนั้น ๆ 
เมื่อเกิดสถานการณ์ที่อยู่ในกระแสสังคม หรือมีประเด็นร้อนเกิดขึ้น ประชาชน

มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ การท�าโพลจึงเป็นเครื่อง
มือส�าคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจความคิดเห็นของประชาชนได้ชัดเจนมากขึ้น โพลจึงนับว่า
เป็นผลที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 โพลมีหลากหลายด้าน หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา ต่างประเทศ กีฬา บันเทิง และในบางครั้งโพลเรื่องเดียวกันแต่ท�าคนละช่วง
เวลาได้ 

 เริ่มท�าโพลอย่างไร 
 ขั้นตอนของการท�าโพล ประกอบด้วย 1) ก�าหนดปัญหาหรือวัตถุประสงค์ 

ของการส�ารวจ 2) ร่างแบบสอบถามที่จะใช้ในการส�ารวจ 3) ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้
สอดคล้องกับเรื่องที่จะส�ารวจ/สุ่มตัวอย่าง 4) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ภาคสนาม ออนไลน์ โทรศัพท์สัมภาษณ์ 5) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล 6) สรุปผล 
และเสนอผลการส�ารวจ

 ข้อชวนคิดของคนท�าโพล
 คนท�าโพลจะต้องตดิตามข้อมลูข่าวสารตลอดเวลาและหลากหลายช่องทาง ต้อง

เป็นกลาง ไม่น�าอารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวใส่ลงไปในโพล และเมื่อผลโพลเผยแพร่สู่
สาธารณชนแล้วต้องมีใจเปิดกว้าง พร้อมรับฟังทั้งเสียงติชม หรือข้อเสนอแนะ เพราะ
อาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างกับผลโพลที่เผยแพร่ออกไป

 ท�าโพลอย่างไรจึงจะท�าให้ประชาชนเชื่อถือ เชื่อมั่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
การท�าโพลจะต้องเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เทีย่งตรง แม่นย�า ยดึหลักวชิาการ ได้มาตรฐาน 
ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะส�ารวจ การสุ่มตัวอย่างกระจายตาม
สัดส่วนประชากรและพื้นที่ การเก็บข้อมูลต้องรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างให้ได้ทุกกลุ่ม

 การก�าหนดประเด็นค�าถาม ควรส้ัน กระชับ เป็นกลาง น่าสนใจ เป็นเรื่องที่
สามารถหาค�าตอบได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการส�ารวจ 

 เมือ่ผลโพลออกมาแล้ว หน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าข้อมลูไปใช้
ประโยชน์ หรือเพื่อเป็นแนวทางที่จะวางแผนสู่การปฏิบัติได้ โพลเป็นฐานข้อมูลส�าคัญ
ที่ท�าให้ทราบถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของประชาชน

 นีค่อืหลกัการส�าคัญทีค่นท�าโพลจะต้องตระหนกั เพือ่ยนืยนัถงึข้อมลูทีไ่ด้มาอย่าง
ชัดเจน และพร้อมที่จะให้สังคมหรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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โพลเป็นการส�ารวจความคดิเหน็ ความเชือ่ เจตคต ิหรอืพฤติกรรมของประชาชน
ที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม หลายครั้งเมื่อผลโพลเผยแพร่สู่สาธารณชน สังคมมักจะ
ตั้งค�าถามมากมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลโพลว่ามีความเป็นกลางหรือม ี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการมากน้อยเพียงใด ผลโพลน้ันเป็นเสียงสะท้อนมาจากคน
ทัง้ประเทศหรือมาจากคนเพยีงบางส่วนเท่านัน้ หรอืผลโพลนัน้ก�าลงัชีน้�าคนทัง้ประเทศ
หรือมีการบิดเบือนข้อมูลเพื่อสร้างกระแสความนิยมหรือสร้างภาพลักษณ์ทางบวกตาม
เจตนาของผูว่้าจ้างหรอืไม่ ดงันัน้ หลกัการทางวชิาการในการจดัท�าโพลจงึเป็นสิง่ทีส่งัคม
คาดหวังจากผู้รับผิดชอบในการจัดท�าโพลหรือส�านักโพลต่าง ๆ เพื่อให้ผลโพลท่ีได้ม ี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

สิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ผลโพลมคีวามน่าเชือ่ถอื คอื ผลส�ารวจของโพลนัน้เป็นข้อมลู
ที่ได้มาจากตัวอย่างของประชากร ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ส�ารวจมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของโพล มีการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็นอย่าง
เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการที่สมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็น 
กลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย การสุ่มอย่างมีระบบ การสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ภมู ิการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม การสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เป็นต้น และการก�าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร เพื่อที่จะ
สามารถอ้างอิงผลส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างไปยังประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
นอกจากน้ี ผู้รับผิดชอบในการจัดท�าโพลยังต้องระมัดระวังความคลาดเคลื่อนจากการ
สร้างเครื่องมือที่อคติ เช่น การใช้ข้อค�าถามควรมีความเป็นกลาง ไม่ล�าเอียงหรือชี้น�า 
ค�าตอบ เป็นต้น มีการจัดเรียงข้อค�าถามเป็นไปตามล�าดับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องการลงรหัส
และป้อนข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้ง  
การรายงานผลควรมีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และช่วงเวลาของการส�ารวจ มีการระบุ
ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างว่าเป็นใคร จ�านวนเท่าไร ระบวุธิกีารสุม่ตัวอย่าง วธิกีารส�ารวจ 
และเครื่องมือท่ีใช้ในการส�ารวจ มีการรายงานผลส�ารวจเป็นรายประเด็นพร้อมค่าสถิติ 
และสรุปผลการส�ารวจโดยไม่แสดงความคิดเห็น1

ดังน้ัน ในการน�าผลโพลไปใช้หากผู้รับผิดชอบในการจัดท�าโพลค�านึงถึง
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร กระบวนการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างและการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีการควบคุม
คุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดีก็จะท�าให้ผลโพลมีความน่าเชื่อถือและได้
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจในบางเรื่องบางประเด็นที่สะท้อนถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป2

คิดอย่างคนวิเคราะห์ Poll

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คิดอย่าง...

1 ศิริชัย กาญจนวาสี. (2556). มาตรฐานการท�าโพลล์. วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ ประจ�าปี 2556. 
สบืค้นเมือ่ 16 มิถนุายน 2564, จาก http://lib.edu.chula.ac.th/FILEROOM/CU_FORMJOURNAL 
/DRAWER001/GENERAL/DATA0016/00016957.PDF

2 พรพรรณ วีระปรียากูร. (2556). ทางบรรจบหรือทางคู่ขนานระหว่างโพลกับการวิจัยเชิงส�ารวจ. 
Journal of Architectural/Planning Research and Studies. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2564, 
จาก https://tci-thaijo.org/index.php/jars/article/download/169066/121633/ 
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สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินการส�ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ มายาวนานกว่า 30 ปี หลายคนที่ติดตาม
ผลโพลมักจะเห็นผลโพลซึ่งเป็นตัวเลขตามสื่อต่าง ๆ และคิดว่านั่นก็คือกระบวนการ
สุดท้ายของการท�า “โพล” แต่แท้จริงแล้วหลังจากได้ผลโพลออกมา สวนดุสิตโพลยังได้
ท�างานต่อยอดจากตัวเลขผลโพลเหล่านั้นด้วย ได้แก่ 

1) รายการ POLL TALK by Suan Dusit POLL การน�าประเด็นจากโพลมา
บอกเล่าพูดคุยกันกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2) INSIGHT POLL การอภิปรายผลโพลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

3) การเขียนบทวิเคราะห์ผลโพล โดยนักวิชาการจากหลักสูตร คณะ และ 
ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4) การวิพากษ์ผลโพลและรายการ POLL TALK โดยนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

นอกจากน้ียงัมกีารน�าผลโพลไปใช้ในการพฒันางานของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึง
อาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย ที่น�าผลโพลไปใช้อ้างอิงในงานวิชาการ สื่อมวลชนที่ได้
น�าผลโพลไปใช้วิเคราะห์ต่อยอดในการน�าเสนอให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้อีกด้วย

เรยีกได้ว่าโพลแต่ละเรือ่งทีส่วนดสุติโพลท�าขึน้มานัน้ นอกจากจะเป็นการสะท้อน
ความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โพลยังเป็นอีกหน่ึงเครื่องมือส�าคัญในการช่วยให้เกิด
การพัฒนาชิ้นงานอื่น ๆ  ตามมาอีกนับไม่ถ้วน ในการบริหารจัดการภาพรวมการท�างาน
ทั้งหมดให้ส�าเร็จอย่าง “ทันเวลา” “ทันสถานการณ์” และ “เกิดประโยชน์” นั้น จึงเป็น
เรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญอย่างมากส�าหรับทีมงานของสวนดุสิตโพล

 การส่งต่องานจากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมหนึ่ง หัวใจส�าคัญคือ การสื่อสาร  
(Communication) และการท�างานร่วมกนั (Collaboration) การชีแ้จงท�าความเข้าใจ
ให้ชัดเจนถึงลักษณะของงานและเป้าหมายที่มีร่วมกัน เป็นสิ่งแรกที่ต้องให้ความส�าคัญ
ในการท�างานเป็นทีม เพราะเมื่อสื่อสารเข้าใจ “ร่วมกัน” ได้แล้ว ก็จะท�าให้ลดโอกาสใน
การเกิดปัญหา และท�างานได้ส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ 

อกีทกัษะหนึง่ทีจ่�าเป็นจะต้องมแีละใช้ในการบรหิารจดัการงานทัง้หมด นัน่กคื็อ 
การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) พื้นฐานก็คือการช่างสังเกต เมื่อสังเกตแล้วก็
จะพบว่าแต่ละคน แต่ละฝ่ายงานที่ต้องท�างานร่วมกันนั้นเขามีลักษณะธรรมชาติเช่นไร  
มคีวามต้องการแบบใด และพืน้ทีร่่วมทีจ่ะท�าให้งานของเราประสบความส�าเรจ็ได้นัน้อยู่
ตรงไหน เมื่อพบแล้วก็ใส่ความ “เข้าใจ” ลงไปในงาน สวมรองเท้าที่เขาสวม มองในมุม
ที่เขาอยู่ ก็จะท�าให้ท�างานร่วมกันได้ดีขึ้น 

 แต่หากใส่ใจแล้วพบปัญหา ก็ต้องถอยออกมา มองเป้าหมายเป็นหลัก บางเรื่อง
กต้็องหกั บางเรือ่งกต้็องยดืหยุน่ เป็นการบรหิารจดัการตามสถานการณ์โดยมเีป้าหมาย
ส�าคัญคือ “งานส�าเร็จ”

คิดอย่างคนบริหารจัดการ POLL

นางสาวพรพรรณ บัวทอง
นักวิจัยสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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 ระยะเวลา 10 กว่าปีที่อยู่สวนดุสิตโพลมา ไม่มีวันไหน “สบาย” เลยสักวัน  
หากเราให้นิยามค�าว่า “สบาย คือ การท�างานในรูปแบบที่เราสะดวกสบาย” เพราะงาน
ของสวนดุสิตโพลไม่ใช่เพียงแค่งานที่ท�าเสร็จแล้วจบ ท�าแล้วต้องคิดท�าต่อ นั่นก็คือ  
การก้าวออกจากพื้นที่สะดวกสบาย (Comfort Zone) ของเราอยู่ตลอดเวลานั่นเอง  
การคิดอย่างคนบริหารจัดการ POLL จึงไม่ใช่การคิดแบบผู้บริหาร แต่เป็นการคิดแบบ
คนท�างานท่ีจะบริหารโพลอย่างไรให้ส�าเร็จ และบริหารโพลอย่างไรให้พัฒนาแตกแขนง
ออกไปให้เกิดประโยชน์ต่อคนทั่วไปมากที่สุด 

ทุกท่านสามารถรับชมรายการ POLL TALK by Suan Dusit POLL ได้ทาง 
Youtube Channel ของสวนดุสิตโพล Update Ep.ใหม่ ทุกสัปดาห์ วันนี้ลาทุกท่านไป
แล้ว สวัสดีค่ะ (ยิ้ม)
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล ท�าอย่างไรให้โดนใจคนดู มีจ�านวนผู้เข้า
รับชมสูง และมีผู้ติดตามจ�านวนมาก การแสดงความคิดเห็น การแชร์ หรือการส่งต่อ
ข้อมลูผ่านแพลตฟอร์ม และแอปพลเิคชนั สิง่เหล่านีเ้ป็นปฏกิริยิาตอบกลบัท�าให้เกดิการ
แข่งขันด้านการน�าเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันเรื่องราวต่าง ๆ  
จะถูกเผยแพร่จากผู้ส่งไปยังผู้รับอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น YouTube Facebook Twitter และ Tiktok เป็นต้น ช่องทางดังกล่าวที่
กล่าวมาเป็นแพลตฟอร์มทีร่องรบัข้อมลู รปูภาพดจิทิลั คลิปวดิโิอ ทีใ่ช้ส่ือสารกนัในสังคม 
(Social Network) แต่การท�าให้ผู้คนจ�านวนมากสนใจและติดตามได้นั้น ควรให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การเพิ่มยอดวิวให้คนสนใจเข้ามาดูมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และเปิดให้กด
ถูกใจ (like) หรือไม่ถูกใจ (dislike)

2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแชร์ต่อให้คนรู้จักมากขึ้น เพื่อดึงดูดความ
สนใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมการรับรู้ของกลุ่ม 
เป้าหมายและผู้ติดตาม 

3) การปรับปรุง (Update) ข้อมูลใหม่ที่มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
4)  การท�า SEO (Search Engine Optimization) เป็นการท�าให้ Google รู้จกั

จากค�าค้นหา (Keyword) 
5) การใส่ค�า (Tags) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลังจากใส่ชื่อเนื้อหาหรือชื่อวิดีโอ

อาจใส่ค�าอธิบาย (Description) ตามด้วยการใส่ค�า (Tags) เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นหา
ให้เจอได้ง่ายขึ้น ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการเข้าถึงข้อมูล และเพิ่มคุณภาพให้
กับเนื้อหา (Content) ต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่ 

รายการ Poll Talk ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นรายการที่ผลิตเน้ือหา  
(Content) โดยการน�าเอาสถิติข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้มาจาก 
การส�ารวจเชงิลกึจากกลุม่ตวัอย่างทีแ่ท้จรงิ และมคีวามน่าเชือ่ถอื เพือ่ให้ผูร้บัชมได้เหน็
ภาพชัดเจนมากข้ึน ประกอบกับการสร้างความเช่ือมั่นในข้อมูลด้วยการบอกกล่าวของ
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ผลโพลในประเด็นข่าวที่เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์  
ผ่านการเล่าเรือ่ง (Storytelling) ซึง่เป็นการน�าเสนอผลส�ารวจรปูแบบใหม่ทีถ่กูเผยแพร่
ผ่านโลกออนไลน์ 

หากมองถึงตัวชี้วัดความส�าเร็จของการเผยแพร่รายการ Poll Talk คงหนีไม่พ้น
จ�านวนผู้ติดตาม (Subscribe) จ�านวนผู้เข้าชม (View) รวมถึงความถี่ในการเผยแพร่ 
แชร์ต่อ ไปยงักลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นตวัช่วยกระตุน้ท�าให้มผีูติ้ดตามรายการเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ

คิดอย่างคนเผยแพร่ POLL

ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ
รองผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คิดอย่าง...
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เคร่ืองมือถือว่าเป็นส่ือกลางในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล  
เพ่ือให้ข้อมลูทีอ่อกมาแสดงออกเป็นเชงิปรมิาณหรอืสัญลักษณ์ ซ่ึงการเกบ็รวบรวมข้อมลู
ต่าง ๆ  โดยการใช้เครือ่งมอืทีม่คีวามเหมาะสมจะได้ข้อมลูทีต่รงตามความต้องการ ข้อมลู
มีความถูกต้อง และน�าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ผลข้อมูลการเก็บข้อมูลในแต่ละคร้ัง 
ไม่ว่าจะเพื่อการท�าโพล หรือ การท�าวิจัยก็ตาม จ�าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือส�าหรับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละลักษณะที่ก�าหนด ซ่ึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้ข้อมูลท่ีแม่นย�าและสามารถ
สะท้อนผลทีต่รงตามความเป็นจรงิมากทีสุ่ด จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจว่า...เพราะเหตใุด 
เครื่องมือโพลและเครื่องมือวิจัยจึงเป็น “คนละเรื่องเดียวกัน”

“โพล” (poll) หรือ การส�ารวจสาธารณมติ เป็นการศึกษาข้อมูลจากการส�ารวจ
ความคดิเหน็ ความเชือ่ ทศันคต ิหรอืพฤตกิรรมทางสงัคมจากความคดิเหน็ของประชาชน
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ในช่วงเวลาหนึง่ ๆ  ตามประเดน็ท่ีต้องการส�ารวจเพือ่สะท้อนถงึความ
คิดเห็นของกลุ่มคนท่ีเป็นตัวแทนความคิดเห็นของกลุ่มประชากร ส่วน “การวิจัย” 
(Research) เป็นกระบวนการแสวงหาความรูค้วามจรงิทีม่วีตัถปุระสงค์หรอืจดุมุง่หมาย
ท่ีแน่นอนด้วยวิธีการท่ีมีระบบและระเบียบแบบแผนเป็นที่เชื่อถือได้ โดยอาศัยวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์เพือ่ให้ได้มาซึง่ค�าตอบทีถ่กูต้อง โดยอาจจะเกบ็ข้อมลูจากตวัอย่างหรอื
ประชากรก็ได้ขึน้อยูกั่บการออกแบบการวจิยัเรือ่งนัน้ เมือ่พจิารณาในมิตขิองการท�าโพล 
นั่นก็คือ “การวิจัยเชิงส�ารวจ” ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลท�าโพล จึงเน้นไป
ที่แบบส�ารวจหรือแบบสอบถาม ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา อาจจะมีลักษณะค�าถาม
ปลายเปิด (Open - Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ หรือเป็นค�าถามปลายปิด (Closed - Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบเลือก 
ค�าตอบตามตวัเลอืกท่ีก�าหนดไว้เท่านัน้ แต่เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยจะมคีวามหลากหลาย
มากกว่าตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนั้น ๆ โดยอาจจะเป็นแบบทดสอบ (Test)  
ที่นิยมใช้ในการวัดความสามารถด้านสติปัญญา แบบสัมภาษณ์ (Interview form)  
ท่ีอาศัยการสอบถามผ่านการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาข้อเท็จจริง แบบสังเกต 
(Observation form) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมที่
ต้องการสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็นต้น

เครื่องมือโพล : เครื่องมือวิจัย
“คนละเรื่องเดียวกัน”

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือโพล หรือเครื่องมือวิจัย สิ่งที่ควรให้ความ
ส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ คุณภาพของเครื่องมือ ที่จะต้องมีคุณภาพใน 2 มิติ คือ มิติด้าน
ความตรง (Validity) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรม
ท่ีต้องการจะวัดได้ครอบคลุมเนื้อเรื่องหรือส่ิงที่ต้องการวัด และมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อการท�าโพลหรือการเก็บ
ข้อมูลของการวิจัยประเด็นค�าถามในเครื่องมือชุดนั้น ๆ จะต้องตรงตามจุดประสงค์ที่
ต้องการ สามารถส่ือความหมายในประเด็นค�าถามได้อย่างชัดเจน และ มิติด้านความ
เท่ียง (Reliability) คุณสมบัติของเครื่องมือวัดสิ่งที่ต้องการวัดไม่ว่าจะวัดกี่ครั้ง หรือ 
วัดในสภาพการณ์ที่แตกต่างกันจะได้รับผลการวัดคงเดิม หรือใกล้เคียงของเดิม น่ันคือ 
การสอบถามความคิดเห็น หรือ เก็บข้อมูลจากกลุ่มคนเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน  
ค�าตอบที่ได้ควรจะเหมือนเดิมหรือมีความใกล้เคียงกับค�าตอบเดิมที่ได้รับ

กล่าวโดยสรุป คือ แม้ว่าเครื่องมือโพลและเครื่องมือวิจัยจะเป็นคนละชุดกัน  
แต่สิง่ทีเ่ป็นเรือ่งเดยีวกนัคอื ไม่ว่าจะเครือ่งมอืในการท�าโพลและการวจิยั ล้วนมเีป้าหมาย
ที่ตรงกัน คือ เป็นส่ือกลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตรงตามเป้าหมายและโจทย์ที่
ก�าหนด เพื่อให้ข้อมูลที่แม่นย�าและสามารถสะท้อนผลที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด 
โดยสิ่งส�าคัญคือ...การเลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพนั่นเอง 
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“ผลส�ารวจออกมาแบบนี้ถูกต้องจริง?” “ไปส�ารวจใครมา” “กลุ่มตัวอย่างมี
มาตรฐานพอท่ีจะเป็นเสียงสะท้อนของคนส่วนใหญ่?” “ท�าไมเราไม่เคยได้รับการ
สอบถามเลย” เช่ือว่าค�าถามเหล่านี้มักปรากฏในใจของใครหลายคน เมื่อมีการส�ารวจ
ความเห็นของคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

การส�ารวจความเหน็ผู้คนในสงัคมมคีวามส�าคญัต่อการน�าเสนอข่าวสารเป็นอย่าง
ยิง่ เพือ่สะท้อนข้อมลูส�าคญั ความรูส้กึ ความต้องการ ต่อกรณต่ีางๆ เพราะหมายถงึการ
สุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนชุดความคิดนั้นๆของคนในสังคม แต่ส่ิงที่เกิดขึ้นคือความ 
ไม่มั่นใจของผลโพลที่ออกมา ว่าเป็นตัวสะท้อนที่ถูกต้อง ตรงกับส่ิงที่คนส่วนใหญ่รู้สึก
นึกคิดจริงหรือไม่ 

 ส�านักวิจัยในประเทศไทยที่มีอยู่ มีทั้งการท�าส�ารวจเชิงพาณิชย์ที่มีผลตอบแทน
เข้ามาเก่ียวข้อง และการส�ารวจในเชิงสาธารณะ แต่จากข้อมูลวงในที่ได้สัมผัส พบว่า
ปัจจุบันมีส�านักวิจัยบางแห่ง น�าเสนอผลการส�ารวจแบบที่สังคม “จับโป๊ะ” ได้ ว่าไม่ใช่
การส�ารวจเชิงสาธารณะ แต่เป็นการน�าเสนอเพื่อประโยชน์ของผู้ที่ว่าจ้าง หรือมีธงอยู่
ในใจ โดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง ที่มักจะเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผลออกมาตาม
ที่ต้องการ แต่ขัดต่อความรู้สึกของสังคมส่วนใหญ่

นี่จึงเป็นจุดอ่อน ที่ข้อมูลจากโพลถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงไปมาก
ขณะท่ีบางส�านักวิจัย ได้ท�าวิจัยบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่าง  

“ตรงไปตรงมา” แต่บางครั้งอาจจะพบปัญหาเรื่องประเด็นการท�าวิจัย ที่อาจจะล่าช้า 
จนสังคมหมดความสนใจในประเด็นนั้นๆ รวมถึงบางค�าถามที่ยังไม่แหลมคมพอที่จะ 
น�ามาเสนอต่อยอดได้

โดยสรปุ การท�าโพลยงัคงมปีระโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะกับการน�า
โพลมาน�าเสนอเป็นข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงทิศทาง ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ 
แต่ขอเสนอให้ส�านักวิจัยสร้างความมั่นใจให้กับสังคม เช่น การเพิ่มกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น 
ครอบคลุมประชากรมากขึ้น (แม้ว่าปัจจุบันจะอิงตามหลักการท�าโพลที่ถูกต้องอยู่แล้ว) 
การตั้งประเด็นค�าถามที่แหลมคม ไม่สร้างชุดค�าถามชี้น�า ไม่ให้ตัวเลือกค�าตอบ  
ที่คลุมเครือ เพิ่มความรวดเร็วในการน�าเสนอประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจ 

 

คิดอย่างคนใช้โพล

ธีระ ธัญญอนันต์ผล
ผู้ประกาศข่าว 
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
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ถ้าให้นิยามค�าว่า “โพล” ว่าเป็นการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
ประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจและส่งผลกระทบสูง (high impact) สร้างขึ้นจากความคิด
สร้างสรรค์ มรีปูแบบการพฒันาเป็นทีย่อมรับ สามารถน�าไปใช้แก้ไขและตอบโจทย์ปัญหา
สงัคม และสามารถแพร่กระจายไปยงัสงัคมอืน่ ๆ  กก็ล่าวได้ว่า “โพล” กค็อื “นวตักรรม
เพือ่สงัคม” อย่างหนึง่เพราะโพลมอีงค์ประกอบของนวตักรรมเพือ่สงัคมครบอย่างน้อย 
3 ประเด็น ได้แก่ ความสดใหม่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สังคมมีความต้องการ สามารถเผย
แพร่สู่สังคมอื่น และสามารถท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

หากมองภาพใหญ่ “ผลโพล” ก็คอื “ชุดข้อมลูสงัคม” หรอื “Social datasets” 
เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Invisible asset) แต่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับบุคคล 
องค์กร ประเทศ และโลกได้ และเมื่อเวลาผ่านไปผลโพลยังเป็น ‘มรดกทางความรู้ของ
สังคม’ ด้วย ดังนั้น การจัดเก็บผลโพลรวมถึงตัวโครงสร้างข้อค�าถามของโพลให้เป็น
ระบบและคงทน สามารถค้นคืนเพื่อดึงกลับมาใช้ใหม่จึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น

ในอดีตการเก็บรักษาผลโพลจะอยู่ในรูปกระดาษและน�าเข้าแฟ้มโดยเรียงตาม
วันที่ เผยแพร่ผลโพล ต่อมาผลโพลจะจัดเก็บทั้งในรูปกระดาษและฐานข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์ลงบนคอมพวิเตอร์ การเกบ็ผลโพลในลกัษณะฐานข้อมลูท�าให้สะดวกต่อ
การค้นคนืเพราะสามารถใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยกุต์จดัท�า เช่น Microsoft Excel, 
Microsoft Access แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดการเข้าถึงและการใช้งานที่อยู่เฉพาะในแวดวง 
คนท�าโพลหรือผู้ใช้ไม่มากนัก ยกเว้นโพลที่มีผลกระทบทางสังคมสูงก็จะมีสื่อหรือ 
ส�านักข่าวน�าไปเขียนเผยแพร่กระจายออกไปในวงกว้างยิ่งขึ้น

เมื่อมาถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ต และ World Wide Web (WWW) ใช้งานอย่าง
แพร่หลายช่วยให้การจัดเก็บผลโพลในรูปอิเล็กทรอนิกส์บนฐานข้อมูลมีความก้าวหน้า
และสะดวกต่อการเข้าถึงง่ายขึ้น เพราะส�านักโพลจะอัพโหลดผลโพลขึ้นเว็บท�าให้
ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าถึงผลโพลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ณ 
แห่งใด ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็ย่อมเข้าถึงผลโพลของทุกส�านักได้ แต่ผลโพลบางประเด็นที่มี
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจผู้ที่ต้องการใช้ก็ต้องเสียเงินจ่ายให้กับผู้ผลิตหรือผู้สร้างสรรค ์
ในลักษณะ Pay per use คือจ่ายเมื่อใช้ 

ต่อมาในยคุโซเชยีลมเีดยีและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มอืถอืเตบิโต การจดัเกบ็
ผลโพลก็ยังคงอยู่ในรูปฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่เปลี่ยนแปลงในลักษณะ “One 
Content Many Platforms” คือใช้ชุดข้อมูลเดียวกันเผยแพร่บนสื่อที่หลากหลาย
แพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการเข้าถึงผลโพลที่ไม่จ�ากัดสื่อและอุปกรณ์ ปัจจุบันกล่าวได้ว่า

คิดอย่างคนทําฐานข้อมูล
เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คิดอย่าง...
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รปูแบบการจดัเกบ็ผลโพลในฐานข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์มคีวามหลากหลายและน่าตดิตาม 
มากข้ึนนอกเหนือจากที่เป็นข้อความ (Text) แล้ว ยังมีการจัดท�าเป็นอินโฟกราฟิก  
(Infographic) คลิปวิดีโอสั้น รวมถึงไฟล์เสียง “Podcast” 

โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยอัตราเร่งที่ไม่เท่ากันช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ก็ไม่มียุค
ใดทีโ่ลกจะเปลีย่นแปลงรวดเรว็เช่นทกุวนันีม้าก่อน และส่งผลกระทบตัง้แต่ระดับปัจเจก 
องค์กร ประเทศ และโลก และโลกกไ็ม่เคยหยดุสร้างสรรค์และพฒันาสิง่ใหม่ ๆ  เพือ่ความ
ก้าวหน้า ท�าให้บุคคลต้องเร่งศึกษา ค้นคว้า เติมเต็ม ต่อยอด และเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์
ความเป็นไปใหม่ ๆ  ของโลก เฉกเช่นเดยีวกนักบัการจดัเกบ็ผลโพลเพือ่การศกึษาค้นคว้า
ที่แปรเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

เมื่อคิดอย่างคนท�าฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า ... ให้ตระหนักคิด ... 
บนฐานคิด ... ที่ว่า ... 

“โพล ..... นวัตกรรมเพื่อสังคม ..... ความท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุด”

คิดอย่าง...POLL 360°126



กาลเวลาที่เปลี่ยนไป ความคิด การท�างาน การปรับปรุง การพัฒนา ล้วนแล้ว
แต่มีการปรับเปลี่ยน ให้ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเรียนรู้ และการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร และทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการอยู่
รอดจากการเปลี่ยนแปลงที่มาเป็นคลื่นลูกแล้วลูกเล่า ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากระบบ
อนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล การถูกผลักให้คลื่นการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 ที่หลายคนบอกว่ามันคือวิกฤตระดับโลก  
แต่หลายคนก็มองเห็นโอกาสจากสิ่งที่เกิดขึ้น

การท�างานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือค่อย ๆ  เปลี่ยนแปลง 
สิ่งแรกที่ต้องบอกกับตัวเองให้ได้คือ “การยอมรับ” ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับการ
เปลีย่นแปลง เพราะถ้าไม่ยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้ ไม่ยอมรบัในโลกทีเ่ปลีย่นไป กไ็ม่สามารถ
มองหาหนทาง หรอืแสงสว่างของทางออกได้เลย นอกจากจะยอมรบักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ อกี
สิ่งหนึ่งคือ “การรู้” การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้ว่าก่อนเปลี่ยนแปลงคืออะไรหรือที่
เรียกว่า “รู้อดีต” รู้ว่าอะไรที่เปลี่ยนไป “รู้ปัจจุบัน” รู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไร “รู้ตัว” และ
รู้ว่าการปรับเปลี่ยนจะเกิดอะไร คือ “รู้อนาคต” ของตัวเอง

การด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน และให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอก ทัง้ภาครฐั เอกชน รฐัวสิาหกจิ และองค์การมหาชน ของ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ด�าเนินการมากว่า 30 ปี ผ่านสถานการณ์มา
หลากหลายรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก การยอมรับ  
เรียนรู้ ปรับเปลี่ยน พัฒนา เพื่อความอยู่รอดขององค์กรจากรุ่นสู่รุ่น การพัฒนาและ 
ปรับเปลี่ยนจากยุคอนาล็อคสู่ยุคดิจิทัลและจะก้าวต่อไปสู่โลกหลังยุคดิจิทัล (Post – 
Digital Era)

 การพัฒนาและการปรับเปล่ียนอย่างต่อเน่ืองทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ  
การด�าเนนิการส�ารวจความคดิเหน็ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมลูผ่านรปูแบบ และช่องทาง
ที่หลากหลาย ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม ในปัจจุบันคือรายการ Poll Talk ที่ไม่ใช่แค่
การน�าเสนอผลการส�ารวจเพียงอย่างเดียว แต่จะมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อผลการส�ารวจของสวนดุสิตโพลเพราะโพล “เป็นได้
มากกว่า” การส�ารวจ

“คิดอย่างประธานสวนดุสิตโพล”

ดร.ณัฐพล แย้มฉิม
ประธานสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คิดอย่าง...
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 การให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เป็นทั้งการให้ 
ค�าปรึกษา การเป็นที่ปรึกษา การประเมินโครงการ การด�าเนินโครงการวิจัย หรืออื่น ๆ 
ซึง่ความต้องการในการรบับรกิารมกีารปรบัเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา องค์ความรูห้รอืทฤษฎี
แนวใหม่ท่ีน�ามาใช้ในการบริการจึงเป็นส่ิงที่บ่งบอกได้ว่าสวนดุสิตโพลต้องมีการเรียนรู้ 
พัฒนา แตกแขนง ต่อยอดการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีสิ่งใหม่ที่ “ไม่รู้” ความได้
เปรียบคือนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะเป็นเครือข่ายในความร่วมมือการท�างาน
ที่จะเปลี่ยนจาก “ไม่รู้” เป็น “เรียนรู้”

 นอกจากน้ีแล้วการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ช่วยเหลือกนั ท�างานร่วมกนั ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นอีกส่ิงหน่ึงที่เป็นส่ิงส�าคัญที่จะท�าให้ทุกคนได้เรียนรู้ 
พัฒนา และปรับเปลี่ยนการท�างานเพื่อให้ทุกคน ทุกหน่วยงานในองค์กร (มหาวิทยาลัย) 
ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง และเป็นองค์กรที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน
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เสียงสะท้อน...จากผู้ชม 129

เสียงสะท้อนจาก
ผู้ชมรายการ

เป็นรายการที่น่าติดตาม เนื้อหากระชับ
ได้ใจความ ถาม-ตอบตรงประเด็น ฟังแล้ว
ไม่น่าเบื่อค่ะ

คุณอํานาจ โคกพูน 
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

คุณชนัญกาญน์ เสถียรธนพงศ์ 
อาชีพ แม่บ้าน

 Poll talk เท่าทันเหตุการณ์โลก 
หยิบประเด็นทางสังคมมาขยาย ตีแผ่มุมมอง
หลากมิติ ส่งต่อความจริงสู่สังคม

 ได้ชมได้ฟังวิธิคิดดี ๆ  มากมายโดยตรง
จากคนที่เป็นที่สุดและผมค้นพบว่าเราสามารถ 
ข้ามกำาแพงแห่งชนชั้น ศาสนาและความยากจน
ได้จาก “poll talk“

ดร.จิรดา ประสาทพรศิริโชค 
นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 เป็นรายการ ที่มีเกร็ดความรู้ใหม่ ๆ  ทำาให้ผู้ชมรับทราบ 
และการดำาเนินรายการ ก็ไม่ยาว ทำาให้ดูไม่น่าเบื่อ และได้ใจความ 
ผู้ดำาเนินรายการก็ดำาเนินรายการได้น่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย

 รายการ Poll Talk เป็นรายการที่นำา
ผลโพลมาถกประเด็นในเรื่องต่าง ๆ  พร้อมทั้งยัง
สามารถได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย

 Poll talk เป็นงานคุณภาพของสวนดุสิตโพล 
ผู้ดำาเนินรายการทำาการบ้านมาก่อน ผู้ร่วมรายการมีภูมิรู้
ที่เกี่ยวข้องและเตรียมตัวมาดี มีความน่าเชื่อถือ งานมีคุณภาพ
ย่อมมาจากทีมที่มีคุณภาพ ความฉับไวต่อประเด็น ตั้งแต่กำาหนด
ประเด็น สำารวจ สรุปผล ผลิตรายการ และนำาเสนอ
ได้ทันกระแส เป็นผู้นำาแนวคิดสังคมได้ 

เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระที่นำาเสนอข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ ตรงไป ตรงมา สะท้อนให้เห็น
มุมมองต่าง ๆ  ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสอดคล้องบนพื้นฐานข้อมูลของความเป็นจริง
ผู้ดำาเนินรายการ นำาเสนอน่าสนใจ มีการตั้ง
คำาถาม-ตอบ ตรงประเด็นจากข้อมูลจริง 
เข้าใจง่าย และได้ประโยชน์มากค่ะ

คุณเปี่ยมศักดิ์ กลัดแพ 
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

คุณภัทราวรรณ หัตธรรมโม 
อาชีพ นักศึกษาจบใหม่ 

คุณชัยยุทธ สันฐิติรัตน์ 
Sr.Project Manager - Tech Lead

คุณกัลยกร ฉุ้นย่อง 
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
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สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท : 02-244-5210-3
แฟกซ :  02-244-5600-1

อีเมล : suandusitpoll@dusit.ac.th 
เว็บไซต : www.suandusitpoll.dusit.ac.th

www.facebook/suandusitpoll
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