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“สวนดุสิตโพล” เผยเด็กไทยเก่งโซเชียล เชื่อมั่นในตัวเองสูง  
แต่ขาดทักษะคิดวิเคราะห์

“สวนดุสิตโพล” เผยเด็กไทย มีจุดเด่นเก่งเทคโนโลยี ประชาชน
อยากให้พฒันาด้านคดิวเิคราะห์ และสิง่ทีจ่ะเกดิผลต้องถูกอบรมเล้ียงดูจาก
พ่อแม่ ชี้โควิดระบาดต้องดูแลสุขภาพเด็กให้มากขึ้น

เม่ือวันที่ 9 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย 
ผลส�ารวจความคิดเห็นเรื่อง “เด็กไทยในสายตาประชาชน” จากประชาชน
ทางออนไลน์จ�านวนทัง้สิน้ 1,377 คน โดยประชาชนมองว่าเดก็ไทยมคีวาม
มัน่ใจ เชือ่มัน่ในตวัเองสูง ร้อยละ 36.35 จดุเด่น คือ เก่งเทคโนโลยี ร้อยละ 
80.64 อยากให้เดก็พฒันาด้านการคดิวเิคราะห์ ร้อยละ 66.52 สิง่ทีม่ผีลต่อ
การพฒันาเดก็ไทย คอื การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ ผูป้กครอง ร้อยละ 72.19 
โดยสถานการณ์โควิด ท�าให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพของเด็กมากขึ้น ร้อยละ 
71.24

น.ส.พรพรรณ บวัทอง นักวิจยั สวนดุสติโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระบุผลการส�ารวจจะเห็นได้ว่า ผู้ใหญ่น้ันมองว่าเด็กไทยมีความมั่นใจใน 
ตัวเอง ฉลาด เรียนรู้เร็ว เก่งเทคโนโลยี ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นทักษะที่
จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 และอยากให้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้
เหตุผลให้มากขึ้น ทั้งนี้โควิด ท�าให้การด�าเนินชีวิตของเด็กได้รับผลกระทบ                
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การใช้ชีวิต ครอบครัว รวมถึงสภาพ
จิตใจด้วย ดังนั้นภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะจัดเตรียม
มาตรการเยียวยากลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว ก็ยังต้องหันมาใส่ใจให้ความ
ส�าคัญกับกลุ่มเด็กด้วยเช่นกัน

ดร.เพญ็พกัตร์ ภู่ศลิป์ อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สวนดสุติ หวัหน้ากลุม่สาระวทิยาศาสตร์และหวัหน้างานวจิยัและพฒันา 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กล่าวว่า เป็นที่ยอมรับกันว่าคุณลักษณะ 
ทีโ่ดดเด่นของเดก็รุ่นใหม่ คอื การมคีวามมัน่ใจ เรยีนรู้เร่ืองต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและมีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีที่ดี โดยเราจะเห็นได้จาก
การแสดงความคิดเห็นของเด็กผ่านสื่อโซเชียลแบบต่างๆ ที่แม้ว่าจะมี
การใช้ภาษาที่หลากหลาย แต่ก็ยังคงสามารถสื่อสารกันได้อย่างดี หรือ
จะเป็นเร่ืองการเรียนออนไลน์ที่เด็กๆ ก็สามารถปรับตัว และเรียนรู้วิธี
การเรียนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นจุดเด่นของเด็กรุ่นใหม่ที่ดีมาก

ส่วนด้านการศึกษานั้น ผลกระทบจากโควิด ส่งผลต่อรูปแบบ 
การเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืกันระหว่างบ้านและ
โรงเรียน ซ่ึงจะเป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยให้การเรียนรู้ของเด็กในสถานการณ์
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ 

อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

เด็กไทย
ในสายตาประชาชน

วันเสาร์ที่ี่  9  มกราคม 2564
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 จากคํากลาวที่วา “เด็กวันนี้ คือ ผูใหญในวันหนา” แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเด็กที่ถูกมองวา ในอนาคตขางหนา
เด็กเหลานี้จะเติบโตขึ้นไปเปนผูใหญที่ทําหนาที่ในการพัฒนาประเทศชาติตอไป ดวยความสําคัญของเด็กดังกลาว ประเทศไทย
จึงไดกําหนดใหมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติขึ้นในทุก ๆ  ป โดยจัดเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2498 ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงบทบาทอันสําคัญของตนเองในการเปนพลังสําคัญของการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาและม่ันคงตอไปในอนาคต 
เนือ่งในโอกาสทีว่นัเดก็กาํลงัจะเวยีนเขามาถงึอกีครัง้ สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ จงึไดสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน
ที่มีตอเด็กไทย ณ วันนี้ ในระหวางวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 เพื่อเปนการศึกษาถึงมุมมองของสังคมที่มีตอเด็ก ซึ่งพบขอมูลสําคัญ
ที่นาสนใจของเด็กไทย 4 ประการ ดังนี้

 1. เด็กไทยมีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียค�อนข�างสูง แต�กลับขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห�และตัดสินใจด�วยเหตุผล
  จุดเดนของเด็กไทย พบวา เกงเทคโนโลยีและใชสื่อโซเชียลไดคลองแคลวมากที่สุด แตสิ่งที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ 
การคิดวิเคราะหและตัดสินใจดวยเหตุผล การเคารพผูอาวุโส และการมีระเบียบวินัย ตามลําดับ ทั้งนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม
ในปจจบุนัทีส่ือ่ดจิทิลัไดเขามามบีทบาทสาํคญัตอชวิีตประจาํวันของผูคนเปนอยางมาก ซ่ึงเปรยีบเสมือนดาบสองคมทีส่ามารถให
ทั้งคุณและโทษได โดยหากเด็กใชสื่อดิจิทัลโดยมีทักษะการคิดวิเคราะหและตัดสินใจดวยเหตุผล ก็จะเปนการเปดโอกาสใหเรียนรู
สิง่ตาง ๆ  ไดอยางมาก แตหากใชอยางไมถกูตอง กจ็ะสงผลกระทบตอตวัเดก็ในดานตาง ๆ  เชน ทางดานรางกาย ดานจติใจ-อารมณ 
และดานสังคม เปนตน จึงเปนสิ่งที่นากังวลเปนอยางยิ่งวา การใชเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลของเด็กโดยขาดทักษะ
ดานการคิดวิเคราะหและตัดสินใจดวยเหตุผลแลว อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอเด็กได ซึ่งพอแม/ผูปกครอง และครูควร
ใหคําแนะนําและการดูแลอยางใกลชิด

 2. ประชาชนต�างจังหวัดให�คุณค�าของการเคารพผู�อาวุโส ในขณะที่ประชาชนใน กทม.และปริมณฑล
คาดหวังให�เด็กมีระเบียบวินัย
 ประชาชนตางจังหวัดใหคุณคาของการเคารพผูอาวุโสมากท่ีสุด ในขณะที่ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลคาดหวัง
ใหเด็กมีระเบียบวินัยมากที่สุด เนื่องจากสังคมในตางจังหวัดมีลักษณะครอบครัวขยาย ที่มีคนในหลายรุนอยูในครอบครัวเดียวกัน 
และใหความสําคัญกับสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี ไดแก การดูแลเอาใจใสกัน การใชเวลาทํากิจกรรมรวมกัน การแสดงออก

"เด็กไทย""เด็กไทย"
ในสายตาประชาชน

เด็กไทยมีความสามารถในการใช้เด็กไทยมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย
ค่อนข้างสูง แต่กลับขาดทักษะค่อนข้างสูง แต่กลับขาดทักษะ การคิดว �เคราะห์และการตัดสินใจการคิดว �เคราะห์และการตัดสินใจ

เก่งเทคโนโลโลโ ยยีเกง่เทคโนโลย ี
 

ใช้สช้สช้สื้ส�้ส�้สอโซเชียชียช ลได้คด้คด ล่อล่อล งเเคล่วล่วลใช้สื�อโซเชียลได้คล่องเเคล่ว 
 

คิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยเหตุผลคิดวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยเหตุผล 
 

 

ร้อยละร้อยละ 
80.6480.64

 

ร้อยละร้อยละ 
78.2478.24

 

ร้อยละร้อยละ 
66.52266.52

ให้คุณค่าการเคารพผู้ผู้ผอาวุโสให้คุณค่าการเคารพผู้อาวุโส

ประชาชนต่างจังหวัดให้คุณค่า การเคารพผู้อาวุโส
ในขณะที� ประชาชนใน กทม.และปร �มณฑล

คาดหวังให้เด็ก มีระเบียบว �นัย

มีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัย

 

ร้อยละร้อยละ 
66.44666.46

 

ร้อยละร้อยละ 
76.8276.82

การอบรมเลี�ยงดูของพ่อเเม่ ผู้ผู้ผปกครองการอบรมเลี�ยงดูของพ่อเเม่ ผู้ปกครอง 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมองว่า 
การอบรมเลี�ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อ 

การพัฒนาของเด็กไทยมากที�สุด ในขณะที�เพศทางเลือก 
กลับมองว่าเป�น ครู/อาจารย์ 

 

ร้้อยละร้อยละ 
72.1972.19

 

ร้อยละร้อยละ 
66.7666.76

ครู/อาจารย์ครู/อาจารย์ 
 

การระบาดของไวรัสโคว �ด - 19  
ประชาชนใน  กทม .และปร �มณฑล  กังวลเร �� อง  
ผลกระทบต่อเด็กในการ ปรับการเร �ยนการสอน
เป�นแบบออนไลน์ ในขณะที�ประชาชนต่างจังหวัด
กังวลเร ��อง การระมัดระวังดูเเลสุขภาพของเด็ก

ปรับการเรียนการสอนเป�ป�ปนเเบบออนไลน์ปรับการเรียนการสอนเป�นเเบบออนไลน์

การระมัดระวังดูเเลสุขภาพของเด็กการระมัดระวังดูเเลสุขภาพของเด็ก

 

ร้อยละร้อยละ 
78.0178.01

 

ร้อยละร้อยละ 
70.2870.28
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ซึ่งความรักและความเอื้ออาทรตอกัน การพูดคุย ปรึกษาหารือกัน และการปฏิบัติบทบาทหนาที่ที่เหมาะสมของสมาชิก
ในครอบครัว1 ในขณะที่ ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลมีความคาดหวังใหเด็กมีระเบียบวินัยนั้น เนื่องมาจากการอยูรวมกัน
ในสังคมเมืองที่มีผูคนแออัดและมีความหลากหลายดานวัฒนธรรม จึงจําเปนจะตองอาศัยการมีระเบียบวินัยเพื่อการอยูรวมกัน
ในสังคมไดอยางสงบเรียบรอย

 3. ผู�ตอบแบบสอบถามในภาพรวมมองว�า  การอบรมเลี้ยงดูของพ�อแม�/ผู�ปกครองส�งผลกระทบต�อ
การพัฒนาของเด็กไทยมากที่สุด ในขณะที่ เพศทางเลือกกลับมองว�า  เป�นครู/อาจารย�
 สิ่งที่สงผลกระทบตอการพัฒนาของเด็กไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมมองวา การอบรมเลี้ยงดูของ
พอแม/ผูปกครองสงผลกระทบตอการพัฒนาของเด็กไทยมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรุงรัตน สุขะเดชะ2 ท่ีระบุวา 
รปูแบบการอบรมเลีย้งดูของครอบครัวน้ัน สามารถสงผลตอการพัฒนาของเดก็ในดานตาง ๆ  ได ในขณะที ่เพศทางเลอืกกลบัมองวา
เปนคร/ูอาจารยมากท่ีสุด สอดคลองตามการรายงานของสมุาล ีสวยสะอาด3 ทีร่ะบวุา สาเหตขุองรกัรวมเพศมาจากการทีค่วามสมัพนัธ
ระหว างเด็กกับบิดามารดาที่ เป นเพศเดียวกันกับเด็กไม ดี  หรือการที่บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป นประจํา 
การเลี้ยงดูผิดเพศ การเขาใจผิดในความสัมพันธระหวางบิดามารดา จึงอาจทําใหประชาชนเพศทางเลือกใหความสําคัญ
ในการปรึกษาครู/อาจารยแทน เพราะเปนบุคคลที่ใกลชิดกับเด็กรองลงมาจากครอบครัว

 4. ในสถานการณ�การระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลกังวลเรื่อง
ผลกระทบต�อเด็กในการปรับการเรียนการสอนเป�นแบบออนไลน�  ในขณะที่ ประชาชนต�างจังหวัดกังวลเรื่อง
การระมัดระวังดูแลสุขภาพของเด็ก
 ประชาชนใน กทม.และปริมณฑลกังวลเรื่องผลกระทบของโควิด-19 ตอเด็กในการปรับการเรียนการสอนเปนแบบ
ออนไลนมากที่สุด ในขณะที่ ประชาชนตางจังหวัดกังวลเรื่องการระมัดระวังดูแลสุขภาพของเด็กมากที่สุด ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
การจัดการศกึษาในสงัคมไทยมคีวามแตกตางระหวางเมอืงใหญและชนบทคอนขางสงู จงึทาํใหประชาชนในเมอืงกังวลเรือ่งเรยีน
ของบุตรหลาน เพราะผูปกครองมองวา การที่เด็กไดเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงจะสามารถทําใหเด็กสอบเขามหาวิทยาลัยท่ีดีได 
เม่ือจบออกมาก็สามารถมีงานทําท่ีดี จึงทําใหเกิดการแขงขันทางการศึกษาสูง ยิ่งในยุคสถานการณโควิด-19 ทําใหตองปรับ
การเรียนการสอนเปนแบบออนไลน ยิ่งสรางความกังวลใหกับผูปกครองโดยเฉพาะประชาชนใน กทม.และปริมณฑล 

1 ธีรนันท วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษกุลวงศา. (2559). การพัฒนาสัมพันธภาพวัยรุนและผูสูงอายุในครอบครัวของชุมชน
 โพรงมะเดื่อ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 8(1),  100 - 115.

2 รุงรัตน สุขะเดชะ. (2563). การอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการอยางเปนระบบ. 
 วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 43(1), 1 - 8.

3 สุมาลี สวยสะอาด. (2554). เพศศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ผู�เจาะประเด็นเชิงลึก: 
 ผศ.ดร.ยุธยา อยูเย็น    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู�เชื่อมประเด็นทางวิชาการ: 
 ผศ.ดร.จิราพร รอดพวง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู�เรียบเรียงเนื้อหาประจําสัปดาห�: 
 น.ส.ณิชาภัส ตั้งบวรพิมล   นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู�ออกแบบภาพอินโฟกราฟ�ก:
 นายกริชาพัสน ชื่นแสงจันทร   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ที่ปรึกษา:  
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย   ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท    รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 สวนดุสิตโพล	 แสดงผล	 3	 ประเด็นส�ำคัญจำกกำรส�ำรวจคุณลักษณะเด็กไทยใน
สำยตำประชำชนผ่ำนระบบออนไลน์นัน้	พบค่ำเฉลีย่ตำมล�ำดบัดงัต่อไปน้ี	1.	มคีวำมมัน่ใจ	
เชื่อมั่นในตัวเองสูง	2.	ฉลำดเรียนรู้เร็ว	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	ทันโลก	และ	3.	ขำดควำม
อ่อนน้อมไม่เคำรพผู้ใหญ่	
	 โดยส่วนตัวมมีมุมองว่ำทัง้	3	ประเดน็นีไ้ม่สำมำรถท่ีจะกล่ำวหำทีต่วัเดก็ก�ำลงัเติบโต
ไปเป็นเยำวชนอย่ำงรวดเร็วเพียงผู้เดียว	 แต่อยำกชวนใคร่ครวญทั้ง	 3	 ประเด็นที่มีควำม
สัมพันธ์โยงใยกันแบบขำดไม่ได้สู่กำรมีทักษะแห่งอนำคตที่ต้องสร้ำงกระบวนทัศน์มอง
อนำคตให้กับเด็ก	 จึงขอโฟกัสไปยังสถำนศึกษำที่เป็นแหล่งบ่มเพำะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโต
อย่ำงงอกงำมว่ำมีเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำมุ่งพัฒนำมนุษย์ให้สมบูรณ์อย่ำงเป็น 
องค์รวมในด้ำนจิตใจ	 (Heart)	พฤติกรรม	 (Hand)	 และสติปัญญำ	 (Head)	 เพื่อส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนครู-อำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศำสตร์โดยเฉพำะที่มี
สำยตำมองเหน็สภำวะกำรเรยีนรูข้องเดก็ทีเ่กดิขึน้	และน�ำพำตนเองเข้ำไปเป็นหุน้ส่วนของ
กำรจัดกำรเรียนรู ้ร่วมกับเด็กในสภำพกำรณ์ท่ำมกลำงกระแสกำรเปล่ียนแปลงของ 
ยุคปัจจุบันที่ท้ำทำยอย่ำงยิ่งยวดที่เด็กและผู้ใหญ่ต้องใช้สมรรถนะในตนด�ำเนินอยู่	
	 กำรศึกษำจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่อง	
เริ่มต้นจำกระดับเด็กปฐมวัยท่ีเป็นช่วงวัยส�ำคัญที่สุดของชีวิตเป็นโอกำสทองในกำรเจริญ
เติบโตและสร้ำงรำกฐำนทุกด้ำนของควำมเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์	 ในช่วงวัยน้ีถ้ำผู้ใหญ ่
รอบตัวเด็กให้ควำมสนใจและกระตุน้พฒันำกำรเดก็อย่ำงเหมำะสม	 จะส่งเสรมิให้เกดิโอกำส 
ในกำรพฒันำด้ำนต่ำงๆ	ตำมช่วงอำยทุีต่่ำงกนัอย่ำงสร้ำงสรรค์เตม็ทีต่ำมศกัยภำพของเดก็	
(Windows	of	Opportunities)	 เด็กทุกช่วงวัยจึงต้องได้รับควำมเอำใจใส่เลี้ยงดูจำกครู	
พ่อแม่	 ผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลรอบข้ำงและได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรผ่ำนกระบวน 
กำรเรียนรู้อย่ำงมีทิศทำง
	 ปัจจบุนัเด็กสำมำรถเข้ำถงึกำรเรยีนรูไ้ดจ้ำกสิง่แวดล้อมรอบตวัทีห่ลำกหลำยผ่ำน
กำรเผชิญกับสถำนกำรณ์จริง	(Real	World)	แต่ในควำมเป็นจริงแล้วสะท้อนให้เห็นภำพ
ห้องเรยีนตำมบริบทต่ำงๆ	ทีต้่องจดัให้เดก็นัง่เรียนดงัผูใ้หญ่ถูกย่อส่วน	และมุง่เร่งปฏกิิรยิำ
ให้เดก็อ่ำนออกเขยีนได้ด้วยแบบฝึกหรอืชดุกำรเรยีนรูร้ำยวชิำต่ำงๆ	ทีห่่ำงไกลจำกตวัเดก็	
ซึง่นบัเป็นสญัญำณอนัตรำยทีส่ดุของกำรเรยีนรู	้เพรำะสิง่ทีเ่ดก็ฝึกฝนนัน้อยูใ่นกรอบทีฝื่น
กำรใช้งำนด้ำนสตปัิญญำ	ด้ำนทกัษะของเดก็และกำรมเีจตคต/ิทัศนคตทิีเ่หน็คณุค่ำแท้ของ
สิง่ทีอ่ยูต่รงหน้ำจงึมีผลไปสู่กำรให้ควำมหมำยใหม่	ด้วยเหตดุงักล่ำวนัน้	กต้็องกลับมำสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงที่บุคคลรอบข้ำง	 เช่น	 ครูรุ่นใหม่จึงต้องเป็นโค้ชในกำรพัฒนำสมรรถนะ
ของเดก็ให้สงูขึน้และพำเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่สอดคล้องกบักำรเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ให้
เข้ำใจธรรมชำติและกำรปรับตัว	4	มิติ	คือ	กำย	ใจ	ทักษะกำรเรียนรู้	และทักษะควำมเป็น
มนษุย์	อ่ำนโลกออก	อ่ำนตนเองเป็น	สำมำรถพฒันำคุณค่ำภำยในตนอย่ำงมสีตสัิมปชญัญะ	
เท่ำทันต่อควำมรู้สึกนึกคิด	เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง	พร้อมท�ำหน้ำที่	“แม่ครู	พ่อครู”	ผู้ให้
ควำมรัก	ควำมเมตตำ	ควำมอบอุ่น	และควำมเข้ำใจธรรมชำติกำรเรียนรู้ของเด็ก	ด้วยกำร 
บูรณำกำรควำมรู้สู่ชีวิต	 เตรียมควำมพร้อมและปูพ้ืนฐำนทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นให้แก่ศิษย์	
และเป็นผู้ที่สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

poll
talk

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

ep.15
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วิพำกษ์ผลโพลโดย	
อาจารย์สืบศักดิ์  น้อยดัด
สำขำวิชำทำงศึกษำศำสตร์	
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
สถำบันอำศรมศิลป์
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13ดัชนีครูไทยในยุคโควิด



 

 

 

 

 

 

 

 

 ดัชนีครูไทย เต็ม 10 ได้ 7.35 คะแนน ความรู้ใหม่ๆ ไม่ทันเด็ก 
หนี้สินมาก

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย 
ผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2563 ครูไทย 
ในยุคโควิด-19” จากกลุ่มตัวอย่าง 4,147 คน พบว่า ภาพรวมครูไทยในปี 
2563 ได้คะแนน 7.35 คะแนน จากเต็ม 10 โดยประเด็นที่ได้คะแนนสูงสุด 
คือ บุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเหมาะสมกับอาชีพ 7.70 คะแนน  
รองลงมา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 7.60 คะแนน  
ประเด็นที่ได้คะแนนต�่าสุด คือ การไม่เป็นหนี้เป็นสิน 5.95 คะแนน จุดเด่น
ของครูไทย คือ มีความสามารถ มีศักยภาพ ปรับตัวได้เร็ว ร้อยละ 26.75 
จุดด้อย คือ ความรู้ใหม่ๆ น้อย ร้อยละ 23.57 ในยุคโควิด ครูไทยต้อง 
เรียนรู้ให้มากขึ้น พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 73.78

น.ส.พรพรรณ บวัทอง นกัวจิยั สวนดุสติโพล มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
กล่าวว่า จากดัชนีครูไทย 5 ปี พบว่า คะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทยลดลง 
ตั้งแต่ปี 2560 แต่ในปี 2563 นี้ ครูไทยได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็น
ว่าประชาชนรับรู้ถึงการท�างานของครูไทยในภาพรวมว่ามีการปรับตัวและ
พัฒนาตนเองมากขึ้น “ในยุคโควิด เช่นนี้ ครูไทยไม่ปล่อยให้เด็กเก่ง
เทคโนโลยเีพยีงฝ่ายเดยีวเท่านัน้ แต่ได้น�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้เพือ่แก้ปัญหา
การเรยีนในช่วงปิดสถานศกึษา เพือ่ควบคมุโควดิ อาจกล่าวได้ว่าครไูทยเก่ง
และมศีกัยภาพ ภาครฐัและทกุฝ่ายต้องให้ความส�าคญักบัเส้นทางอาชพีครู

ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อจะได้มีครูดีมีคุณภาพช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย 
ต่อไป”

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ในประเด็น  “จุดด้อยของครู” พบว่า  
มีความรูใ้หม่ๆ น้อย รูไ้ม่เท่าทนัเด็กยคุใหม่ เป็นข้อมูลทีส่ะท้อนกลบัมายงั
บุคลากรในวิชาชีพครูให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะออกจากพ้ืนที่
ของความกลวั (COMFORT ZONE) ไปสู่พืน้ทีข่องการเรยีนรู ้(LEARN-
ING ZONE) ค้นหาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการสอนแบบใหม่  
โดยเฉพาะเทคนคิการสอนออนไลน์ ศกึษาและใช้เครือ่งมอืเพือ่สนบัสนนุ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในยคุใหม่ให้คล่องแคล่ว เปลีย่นวิกฤติให้เป็นโอกาส 
ใช้เวลากับการท�างานที่บ้าน (WFH) เพื่อเรียบเรียงประสบการณ์ตรง 
เพื่อน�าไปใช้ยกตัวอย่างให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น 
ประสบการณ์ตรงของผู้สอน คือ เรื่องราวที่ผู้เรียนจะหาไม่ได้จากแหล่ง
ข้อมูลออนไลน์ใด

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ 

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ครูไทยดัชนี
ในยุคโควิด

วันเสาร์ที่ี่  16  มกราคม 2564
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ดัชนีครูไทยป 2563
 "ครูไทยในยุคโควิด-19" 

ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง สวนดุสิตโพล
ผลโพล :  นางสาวมุทิตา สรอยเพชร  และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก และ :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต อินทสระ 
นักวิชาการวิเคราะหโพล   อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
ประสานงานการวิเคราะห  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล คลายสุบรรณ 
  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงศปภาพ  นาคเวช นายปยะวัฒน สุวรรณโยธี 
  นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ 
สถานที่  :  กระทรวงศึกษาธิการ และหองเรียน Smart Classroom 2210 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

poll
ep.16

talk

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

รับชม
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‘วันครู’ ออนไลน : วิถีใหมครูไทย

ปที่ 71 | ฉบับที่ 24462

 ปที่ 71 ฉบับที่ 24462  วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
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	 ศตวรรษท่ี	 21	 ถือเป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ	 สังคม	
และเทคโนโลยี	 ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำาให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อคนไปทั่วโลก	ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน	วิถีชีวิต	หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ของนักเรียน	ที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการเรียนในชั้นเรียนแบบปกติ	เป็นการเรียนแบบออนไลน์แทน	ดังนั้น	ผู้เรียนและผู้สอนจึงจำาเป็นจะต้องปรับตัว
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 โดยเฉพาะ	“ครู”	จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้ทัน	 เพื่อให้สามารถธำารงไว้ซึ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อศิษย์	ต่อสถาบันวิชาชีพครู	อันได้แก่	เพื่อนครูและสถานศึกษา	และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 จากประเด็นความสำาคญัของครูดังกล่าว	“สวนดสุติโพล”	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	จงึไดส้ำารวจความคดิเหน็ของประชาชน
ที่มีต่อครูไทย	ณ	 วันนี้	 ทำาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	 11	 -	 15	 มกราคม	 2564	 โดย	 “ดัชนีครูไทย”	 จำานวน	 30	 ข้อ	 ซึ่งเป็น 
ข้อคำาถามที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยตามคุณลักษณะที่สามารถจำาแนกออกเป็น	3	องค์ประกอบ	ได้ดังนี้

	 ประการท่ี	 	 1	 	ทักษะ	ความรู้ความสามารถของครู	 (Cognitive	skills)	ถือเป็นส่วนที่สำาคัญในการจัดการเรียน	 
การสอนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	โดยครจูะตอ้งเปน็ผูม้คีวามรูใ้นศาสตรส์าขาทีต่นทำาการสอน	มกีารพฒันาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ	 
โดยเฉพาะทกัษะทางด้านเทคโนโลย	ีซึง่ผลการสำารวจแสดงให้เห็นว่า	สงัคมไทยมคีวามเชือ่ว่า	ครคูวรมคีวามทนัสมยั	ทนัเหตกุารณ์	
รับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 สอดคล้องกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต1	 ที่ระบุว่า	 ครูควรเน้นการปรับตัวในด้าน 
การใช้สื่อเทคโนโลยี	 นอกจากน้ี	 ผลสำารวจยังพบว่า	 ส่ิงที่ครูควรได้รับการพัฒนาสำาหรับคุณลักษณะด้านนี้	 	 คือ	 การเผยแพร่ 
องค์ความรู้ใหม่	ๆ	ที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน	

อันดับสูงสุด - ความทันสมัย/ทันเหตุการณ/รูขอมูลขาวสาร
     (7.56 คะแนน)
อันดับต่ำสุด - การเผยแพรองคความรูใหม ๆ 
                (7.12 คะแนน)

อันดับสูงสุด - มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
                ของความเปนครู (7.58 คะแนน)
อันดับต่ำสุด - การรูจักใหอภัย ไมโกรธ ไมมีความเคียดแคน 
                (7.24 คะแนน)               

อันดับสูงสุด - บุคลิกภาพ การแตงกายมีความเหมาะสม  
                กับอาชีพ (7.70 คะแนน)
อันดับต่ำสุด - การไมเปนหนี้เปนสิน (5.95 คะแนน)
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 ประการท่ี	 	 2	 	จิตวิญญาณความเป็นครู	 (Affective	 skills)	 คุณลักษณะในด้านนี้นับว่าเป็นหัวใจสำาคัญของ 
การเป็นครู	ครูทุกคนย่อมได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะและจิตวิญญาณความเป็นครู	โดยผลสำารวจแสดงให้เห็นว่า	สังคมมีความมุ่งหวัง 
ให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณของความเป็นครู	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาครูของสจีวรรณ	ทรรพวสุ2 
ที่เน้นการปลูกฝังความเป็นครูให้เป็นพื้นฐาน	โดยมีแนวคิดว่า	จิตวิญญาณความเป็นครูจะสร้างครูที่แท้จริง	และในขณะเดียวกัน
สังคมก็มองว่า	ครูควรรู้จักให้อภัย	ไม่โกรธ	และไม่มีความเคียดแค้นต่อนักเรียน	

	 ประการที่	 3	พฤติกรรมการแสดงออกของครู	 (Behavior)	 นอกจากคุณลักษณะทั้งสองที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
ครูควรมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีและเหมาะสม	สังเกตได้จากการท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่า	ครูต้องมีบุคลิกภาพการแต่งกาย 
ใหเ้หมาะสมกบัอาชีพ	สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศศธิร	ขนัติธรางกรู3	ทีร่ะบวุา่	ภาพลกัษณข์องครเูปน็สว่นสำาคญัทีท่ำาใหน้กัเรยีน
เคารพยำาเกรง	 สำาหรับพฤติกรรมของครูที่คนในสังคมมองว่า	 เป็นปัญหามากที่สุด	 คือ	 การเป็นหนี้	 โดยพบว่า	 ครูไทยเป็นหนี้ 
รวมกว่า	1.4	ล้านล้านบาท4	ซึ่งประเด็นดังกล่าวควรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ครู

	 ทั้งนี้	 เมื่อทำาการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความเชื่อมั่นที่คนแต่ละกลุ่มมองครูไทยในยุคโควิด-19	 พบว่า	 
ผู้ที่ประกอบอาชีพครูมองว่า	ตนเองมีคุณลักษณะทั้ง	3	ด้าน	สูงกว่าผู้ตอบแบบสำารวจในกลุ่มอาชีพอื่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	 .05	 โดยประเด็นที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด	 คือ	 ด้านพฤติกรรมการแสดงออก	 ครูคิดว่า	 ตนเองมีคุณลักษณะ 
ด้านดังกล่าวอยู่ที่	 8.25	 คะแนน	 	 ในขณะที่	 คนกลุ่มอื่นมองว่า	 ครูไทยมีคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการแสดงออกเพียง	 6.29	
คะแนน	สอดคล้องกับการศึกษาของบุญเลี้ยง	ทุมทอง5	ที่กล่าวว่า	 ในปัจจุบันวิชาชีพครูถูกลดคุณค่าลง	และสาเหตุที่คนมองว่า
วิชาชีพครูตกตำ่าในปัจจุบันมาจากการที่ครูขาดการพัฒนาตนเอง	 รวมทั้งการที่ครูเป็นหนี้	 นอกจากนั้นปัจจัยด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 รวมทั้งภูมิลำาเนาของผู้ตอบแบบสำารวจ	 ล้วนมีผลทำาให้ระดับความเชื่อมั่นต่อคุณลักษณะของครูไทย 
ในด้านต่าง	ๆ	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ	.05	

 

1มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.	(2561).	คู่มือการจัดการเรียนการสอนรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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	 บทบำทของผู้สอนยุคน้ี	 ต้องเป็นผู้ช้ีทำงให้กับผู้เรียน	 เหมือนค�ำกล่ำวที่ว่ำ	
“เป็นผูช้ีท้ำงบรรเทำทกุข์	ชีส้ขุเกษมศำนต์”	เป็นบทบำททีส่อดคล้องกบัยทุธศำสตร์
ชำติ	 ครูต้องปรับตัวจำกครูเป็นโค้ชหรือเป็นผู้อ�ำนวยกำรเรียนรู้	 	 “กำรเป็นครูแบบ
โค้ช”	หมำยควำมว่ำ	โดยปกติผู้เรียนจะไม่รู้ตัวว่ำ	“ไม่รู้อะไร”	ประเด็นอยู่ตรงนี้	คือ	
ครูจะท�ำอย่ำงไร	 เพื่อให้เด็กที่ไม่รู้และอยู่ในวังวนของควำมไม่รู้	ท�ำให้รู้ว่ำตัวเขำเอง	
“ไม่รู้อะไร”
	 บทบำทของครูจึงต้องไม่สอนอย่ำงเดียว	 หรือยัดเยียดควำมรู้โดยไม่สร้ำง
ควำมหลงใหลในกำรเรยีนรู	้(Passion)	ไม่เคยบอกว่ำส่ิงทีจ่ะเรยีนรูต่้อไปนีม้ปีระโยชน์
อย่ำงไรในอนำคต	 ตรำบใดที่ครูไม่สำมำรถสร้ำงกำรรู้ตนเอง	 (Self-Awareness)	 
ให้กับผู้เรียนได้	อย่ำเรียกตัวเองว่ำเป็นครู	
 ถ้ำครูเข้ำใจประเดน็นี	้สิง่ทีผู่เ้รยีนจะได้รบัตำมมำทนัท	ีคอื	พืน้ท่ีแห่งกำรเรียนรู้ 
(Learning	Zone)	ถ้ำผูเ้รยีน	“รูตั้วว่ำไม่รูอ้ะไร”	จะเกิดควำมกระหำย	เกดิแรงกระตุน้
ที่อยำกจะเรียนรู้กับเรำ	ครูยุคใหม่	จะต้องท�ำหน้ำที่จุดประกำยให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู ้
ในเรือ่งต่ำง	ๆ 	ทีย่งัไม่รูไ้ด้อกีหลำยเรือ่ง	เพือ่ให้เขำเหน็ว่ำมช่ีองทำงใด	มคีวำมรูท้ีไ่หน	
ต้องมีทักษะอะไร	และต้องปฏิบัติอย่ำงไร	ซึ่งตรงนี้จะ	“ก่อประกอบ”	มำจำก	KSA	
(Knowledge	Skills	Attitude)	รวมกนั	ทีเ่รำเรยีกว่ำ	บคุลิกลักษณะทีซ่่อนอยูภ่ำยใน
ปัจเจกบคุคล	(Competency)	นัน่เอง	ครจูงึต้องรูว่้ำผูเ้รยีนคนหนึง่จะมคีวำมกระหำย
ใคร่รู้ด้วยวิธีกำรใด
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ดัชนีครูไทยปี 2563
“ครูไทยในยุคโควิด-19”

วิพำกษ์ผลโพลโดย
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ 
อำจำรย์ประจ�ำ	คณะครุศำสตร์
อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี	
ภำควิชำเทคโนโลยีและ
สื่อสำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี
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ความสุขของคนไทยในยุคโควิด-19

ปที่ 71 | ฉบับที่ 24465

 ปที่ 71 ฉบับที่ 24465  วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564
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	 กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสุขในยุคโควิด-19	 มีควำมน่ำสนใจ	
เพรำะในช่วงทีสั่งคมไทยอยูใ่นภำวะวกิฤติจำกโควดิ-19	 ไม่ว่ำจะเป็นจำกกำรลอ็กดำวน์	
ต้อง	Work	 From	 Home	 ถูกจ�ำกัดไม่ให้ใช้ชีวิตได้ตำมปกติ	 ภำวะควำมเครียด 
เกิดขึ้นกับทุกคน		มุมมองของโพลที่มีกำรสอบถำมควำมคิดเห็นในด้ำนบวก	สะท้อน
ให้เห็นว่ำในช่วงของวิกฤติก็มองเป็นบวกได้	 เป็นประเด็นที่น่ำสนใจ	เพรำะหลำย	ๆ	
คนอำจจะมองข้ำมในเรือ่งของควำมสุขในภำวะวกิฤตนิีไ้ป	และผลของกำรส�ำรวจโพล
ที่ออกมำ	ก็ค่อนข้ำงชัดเจนว่ำ	พอพูดถึงควำมสุข	หลำยๆ	คน	โดยเฉพำะคนที่ตอบ
แบบส�ำรวจโพลเอง	 ก็ได้กลับมำคิดว่ำในภำวะวิกฤติน้ัน	 นอกจำกมุมด้ำนลบแล้ว	 
มีมุมบวกอะไรบ้ำง	 และตัวเลขจำกผลโพลที่สะท้อนออกมำว่ำ	 มีเวลำให้กับตัวเอง	 
มีเวลำให้กับครอบครัวมำกขึ้น	 เป็นสิ่งที่หลำยคนอำจจะเจอ	อำจจะคิด	แต่ถ้ำไม่ได้
ตระหนักไปในทำงมุมบวก	 ก็อำจจะจมอยู่กับมุมลบเพียงอย่ำงเดียว	 ก็อำจจะท�ำให้
เกิดปัญหำตำมมำได้	 แต่พอมีกำรส�ำรวจในมุมบวก	 ก็อำจจะเปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกำสได้	
	 ในส่วนประเด็นทีว่่ำมีกำรน�ำผลกำรส�ำรวจไปเผยแพร่และส่ือสำรไปในเชิงลบ
ว่ำ	 ประชำชนก�ำลังทุกข์	 ท�ำไมถึงมำส�ำรวจควำมสุข	 จะมีควำมสุขได้อย่ำงไรในช่วง
โควิด-19	นี้	เนื่องจำกในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19	คนส่วนใหญ่อำจจะไม่ได้มองเรื่อง
ควำมสขุ	แต่ถ้ำก่อนเผยแพร่ผลโพลเกีย่วกบัควำมสขุนี	้มกีำรน�ำผลโพลเกีย่วกับควำม
ทุกข์ที่ได้มีกำรส�ำรวจและเผยแพร่ก่อนหน้ำนี้แล้ว	น�ำมำเปรียบเทียบ	น�ำมำเผยแพร่
คู่กันว่ำ	 ก่อนหน้ำนี้ได้มีกำรน�ำเสนอผลโพลเกี่ยวกับควำมทุกข์ไปแล้ว	 ตอนนี้จึงมำ 
น�ำเสนอด้ำนควำมสุขบ้ำง	 ก็จะท�ำให้ประชำชนที่ได้รับข่ำวสำร	 รู้สึกว่ำมีสองด้ำน	 
มีสองมุมมอง	ท�ำให้เห็นภำพชัดเจนมำกขึ้น	และสำมำรถลดควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของกำรท�ำโพลเกี่ยวกับควำมสุขไป	แต่ก็เข้ำใจว่ำประชำชนส่วนใหญ่ที่
ได้รบัผลกระทบยงัอยูใ่นช่วงทีมี่ควำมทกุข์อยู	่พอน�ำเสนอเก่ียวกบัควำมสขุ	ประชำชน
บำงกลุ่มก็อำจจะมีกำรตั้งค�ำถำมเหมือนกัน	จะมีควำมสุขได้อย่ำงไร	เพรำะตอนนี้มี
แต่ควำมทุกข์	 ซึ่งในส่วนนี้อำจจะมีปัญหำที่กำรสื่อสำร	 และกำรน�ำเสนอ	 เพรำะ 
พอเรำสื่อสำรด้ำนควำมสุข	 อำจจะโดดข้ึนมำ	 และหน่วยงำนที่น�ำผลโพลจำก 
สวนดุสิตโพลไปเผยแพร่	 น�ำไปอ้ำงอิง	 ก็อำจจะใช้ผลโพลเป็นเครื่องมือเพื่อสร้ำง 
ควำมน่ำเชื่อถือ	 ในส่วนที่หน่วยงำนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง	ดังนั้น	 สวนดุสิตโพล	ก็ต้อง
ระมัดระวังในกำรเผยแพร่ผลโพล	 ที่อำจจะถูกน�ำผลโพลไปใช้เป็นเคร่ืองมือในด้ำน
ต่ำง	ๆ	ได้
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วิพำกษ์ผลโพลโดย	
ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์
รองอธิกำรบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ	
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
นักวิชำกำรด้ำนสื่อสำรมวลชน
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“ดุสิตโพล” ระบุ คนไทย กังวลผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19  
แต่พร้อมฉีด

สวนดุสิตโพลชี้ คนไทยส่วนใหญ่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19  
แต่กังวลผลข้างเคียง มี 20% พร้อมฉีดได้เลย

วันนี้ (31 มกราคม) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย
ผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “คนไทยกับวัคซีน 
โควดิ-19” โดยส�ารวจความเห็นประชาชน จ�านวนทัง้ส้ิน 1,570 คน (ส�ารวจ
ทางออนไลน์) ระหว่างวันที ่22-29 มกราคม 2564 เพ่ือสะท้อนความคดิเหน็
จากกรณีท่ีไทยจะด�าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบ่งการด�าเนินการเป็น  
3 ระยะ โดยวคัซีนลอ็ตแรกคอื AstraZeneca จากสหราชอาณาจักร วคัซีน 
Sinovac จากจีน และจะมีการผลิตวัคซีนภายในประเทศโดยบริษัทสยาม
ไบโอไซเอนซ์ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีท�าให้เกดิกระแสวพิากษ์วจิารณ์
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวัคซีนของไทย โดยสรุปผลได้ ดังนี้

 พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายตั้งค�าถามต่อการ
บรหิารงานของรัฐบาล เพราะเมือ่เปรียบเทยีบกับการด�าเนนิงานของหลาย
ประเทศก็ต่างมีความคืบหน้าอย่างมากในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
ความแตกต่างทีเ่หน็ได้ชดัท�าให้ประชาชนเกดิความกงัวลใจทัง้ในเรือ่งยีห้่อ
วัคซีน ประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง กระบวนการจัดซื้อ ความล่าช้า ราคา 

และความโปร่งใส นับว่าเรื่องวัคซีนโควิด-19 เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาล
อย่างยิ่งในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ดร.วิทวสั รตันถาวร อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์เครือ่ง
ส�าอาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยสวนดสิุต กล่าวว่า
จากผลส�ารวจในเรื่อง “คนไทยกับวัคซีนโควิด-19” บ่งชี้ได้ว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามข้อมูลเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19  
ท้ังในด้านของประสิทธิภาพ ราคา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได ้
ภายหลังจากการได้รับวัคซีน 

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในด้านความปลอดภัยของวัคซีน โดยสะท้อนจากผลส�ารวจ 
ที่พบว่าประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนมากถึง 
82.71% ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางภาครัฐที่ต้องด�าเนินการ 
เร่งช้ีแจงท�าความเข้าใจกบัประชาชนถึงประสทิธภิาพและความปลอดภยั
ของวัคซีนโควิด-19 ที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบริษัท

 
  (โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล

ดร.วิทวัส รัตนถาวร 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
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คนไทย กับ
‘วัคซีนตานโควิด-19’
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	 นับต้ังแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19	ไปท่ัวโลกในปี	พ.ศ.	2563	จนถึงปัจจุบัน	ส่งผลให้มียอดผู้ติดเช้ือท่ัวโลก	พุ่งทะยานเกิน	
100	ล้านคน	และเสียชีวิตไปแล้ว	มากกว่า	2	ล้านศพ1	ส่งผลให้วงการแพทย์ทั่วโลกเกิดการตื่นตัวในการค้นหาวิธีการเพื่อเอาชนะ
โรคดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง	 ซ่ึงหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับการคาดหวังว่าน่าจะมีประสิทธิภาพมากเพียงพอในการเอาชนะไวรัส 
ดังกล่าวได้ก็คือ	“การผลิตวัคซีน”	ดังรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19	จากประเทศต่าง	ๆ
ทั่วโลกพบว่า	มีจำานวนมากกว่า	150	ชนิด2	และในจำานวนนี้มีกลุ่มที่ก้าวหน้าไปถึงขั้นตอนของการศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วเพียง	
60	ชนิด3	เท่านั้น	ทั้งนี้	เนื่องจากมีรายละเอียดและขั้นตอนต่าง	ๆ	มากมายที่ต้องดำาเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุม
	 แม้กระบวนการผลิตวัคซีนจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน	แต่ในปัจจุบันก็มีบริษัทจากประเทศต่าง	ๆ	 เช่น	รัสเซีย	
จีน	สหรัฐอเมริกา	และสหราชอาณาจักร	ที่ประสบความสำาเร็จในการผลิตวัคซีนโควิด-19	และสามารถฉีดให้แก่คนทั่วโลกไปแล้ว 
กว่า	57	ประเทศ4	สำาหรับประเทศไทยน้ัน	นอกจากมีการกำาหนดมาตรการท่ีเข้มงวดในการป้องกันและควบคุมโควิด-19	แล้ว	ภาครัฐ
ยงัมมีาตรการเชงิรกุในการจดัหาวคัซนีเพือ่ใหท้นัตอ่ความเดอืดร้อนและความตอ้งการของประชาชนอยา่งเร่งดว่น	โดยการนำาเขา้
วคัซนีจากบรษิทัออ๊กฟอรด์-แอสตราเซเนกาจากสหราชอาณาจกัร	และบริษทัซโินแวค	ไบโอเทคจากจนี	ตลอดจนการวางแผนผลติ
วัคซีนเองภายในประเทศโดยบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์	เป็นต้น		
	 จากสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19	 ภายในประเทศดังกล่าวข้างต้น	 “สวนดุสิตโพล”	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้ทำาการสำารวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อคนไทยกับวัคซีนโควิด-19	 ระหว่างวันท่ี	 22-29	
มกราคม	2564	โดยพบประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้	

คนไทยคนไทย
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กับวัคซีนโควิด-19กับวัคซีนโควิด-19กับวัคซีนโควิด-19
การรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกับบร �ษัทผลิตวัคซีนโคว �ด-19

ความต้องการฉีดวัคซีนป�องกันโคว �ด-19

ความกังวลในการฉีดวัคซีนโคว �ด-19 

ประชาชนในกรุงเทพฯ และปร �มณฑล 
     อันดับ 1 ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค (ร้อยละ 83.58) 
     อันดับ 2 ซิโนแวค ไบโอเทค (ร้อยละ 69.71)
     อันดับ 3 อ๊อกฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (ร้อยละ 63.50)

ประชาชนในต่างจังหวัด
     อันดับ 1 ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค (ร้อยละ 53.91) 
     อันดับ 2 อ๊อกฟอร์ด-แอสตราเซเนกา (ร้อยละ 46.67) 
     อันดับ 3 ซิโนแวค ไบโอเทค (ร้อยละ 41.98)

ประชาชนกลุ่มที�ไม่เชื�อมั�นว่าวัคซีนจะสามารถป�องกันโคว �ด-19 ได้
     อันดับ 1 รอดูผลข้างเคียงก่อน (ร้อยละ 56.11) 
     อันดับ 2 ไม่ต้องการจะฉีด (ร้อยละ 41.91)
     อันดับ 3 ต้องการฉีดและพร้อมฉีด (ร้อยละ 1.98)

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม
     อันดับ 1 รอดูผลข้างเคียงก่อน (ร้อยละ 65.99) 
     อันดับ 2 ต้องการฉีดและพร้อมฉีด (ร้อยละ 20.70)
     อันดับ 3 ไม่ต้องการจะฉีด (ร้อยละ 13.31)

ประชาชนกลุ่มที�ไม่เชื�อมั�นว่าวัคซีนจะสามารถป�องกันโคว �ด-19 ได้
     อันดับ 1 ผลข้างเคียงของวัคซีน (ร้อยละ 90.76) 
     อันดับ 2 ประสิทธิภาพของวัคซีน (ร้อยละ 80.20)
     อันดับ 3 ความเพียงพอของวัคซีนสําหรับประชาชนทุกคน (ร้อยละ 76.90)

ผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม
     อันดับ 1 ผลข้างเคียงของวัคซีน (ร้อยละ 82.71) 
     อันดับ 2 ประสิทธิภาพของวัคซีน (ร้อยละ 71.96)
     อันดับ 3 ความเพียงพอของวัคซีนสําหรับประชาชนทุกคน (ร้อยละ 54.64)
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	 ประเด็นที่	 	 1	 	ประชาชนในกรุงเทพฯ	และปริมณฑลรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทผลิตวัคซีนโควิด-19	
มากกว่าประชาชนในต่างจังหวัด	โดยประชาชนท้ังสองกลุ่มรู้จักและเคยได้ยินช่ือบริษัท	ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเท็ค	บริษัทซิโนแวค	 
ไบโอเทค	และออ๊กฟอร์ด-แอสตราเซเนกา	เป็น	3	อนัดบัแรกตามลำาดบัเชน่เดยีวกนั	แตแ่ตกตา่งกนัทีร่อ้ยละของการรูจ้กัหรอืเคยไดย้นิ 
ค่อนข้างมาก	 ทั้งนี้	 อาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของรูปแบบการรับรู้ข่าวสารของคนทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ที่เกิดจากแหล่งข้อมูล 
ที่แตกต่างกัน	 โดยประชาชนในเขตเมืองนิยมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่าง	 ๆ	 เป็นส่วนใหญ่	 
ในขณะที่	 ประชาชนในพื้นที่ชนบทนิยมใช้ช่องทางการรับรู้ข่าวสารผ่านตัวบุคคล	 เช่น	 ครอบครัว	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 
ญาติ	คนในชุมชน	และเสียงตามสาย5	จึงทำาให้การรับรู้ข่าวสารต่าง	ๆ	อาจไม่ทั่วถึงมากเท่าประชาชนในเขตเมือง	
	 ประเด็นที่	 2	ประชาชนกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันโควิด-19	 ได้	 มีความต้องการ 
ที่จะฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันกับผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม	โดยประชาชนทั้งสองกลุ่มมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีน 
โควิด-19	 แต่ขอรอดูผลข้างเคียงก่อน	 มากเป็นอันดับ	 1	 เช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า	 ความกังวล 
เกีย่วกับความปลอดภยัของวคัซนี	เป็นปัจจยัสำาคัญในการตัดสินใจของประชาชนในการฉีดวคัซนี	แมว้า่ประชาชนจะเชือ่มัน่วา่วคัซนี 
จะสามารถป้องกันโควิด-19	 ได้หรือไม่ก็ตาม	 แต่ก็ยังคงต้องการที่จะรอดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก่อนตัดสินใจฉีดวัคซีนดังกล่าว	
เพราะไมเ่ชือ่มัน่ความปลอดภยัทีอ่าจเกดิขึน้จากผลขา้งเคยีง	ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้มลูการสำารวจประชาชนชาวฟลิปิปนิสข์อง	Pulse	
Asia	ที่ระบุว่า	ประชาชนร้อยละ	47	ปฏิเสธการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	 เพราะไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัย6	สืบเนื่องมาจาก 
การได้รับรู้ข้อมูลด้านลบต่าง	ๆ	เกี่ยวกับวัคซีนที่ปรากฏผ่านทางข่าวสารออนไลน์							
	 ประเด็นที่	3		ประชาชนกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันโควิด-19	ได้	มีความกังวลในเรื่อง
เดียวกันกับผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม	 โดยประชาชนทั้ง	 2	 กลุ่ม	 กังวลในเรื่องเดียวกันคือ	 ผลข้างเคียงของวัคซีน	 
เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือประสิทธิภาพของวัคซีน	 และสุดท้ายคือความเพียงพอของวัคซีนสำาหรับประชาชนทุกคน	แสดงให้
เห็นว่าแม้ว่าประชาชนจะเชื่อมั่นว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันโควิด-19	ได้หรือไม่ก็ตาม	แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 
ในประเด็นเดียวกัน	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความกังวล
ของประชาชนว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง	 และนำาไปวางแผนกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจตลอดจนสร้าง 
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในภาพรวมต่อไป
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ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก:	
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น 	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ: 
 ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ 		 อาจารย์ประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์: 
 น.ส.พีรดา พงษ์ทอง  	 นักวิจัยประจำาสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นายสรานันต์ สงวนสัตย์ 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

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

34 คนไทยกับวัคซีนโควิด-19



	 วัคซีน	จัดเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในกำรลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ	2019	หรือเชื้อโควิด-19	(COVID-19)	ในปัจจุบันวัคซีนโควิด-19	นี้ได้รับกำร
พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว	ทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและปริมำณในกำรผลิต	โดยมีผู้ผลิต
ชั้นน�ำหลำยบริษัท	ข่ำวสำรเกี่ยวกับวัคซีน		โควิด-19	ที่คนไทยได้รับผ่ำนสื่อในหลำย
รูปแบบ	 อำจท�ำให้หลำยคนเกิดค�ำถำมคำใจว่ำ	 “วัคซีนนี้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต
มำก-น้อยเพยีงใด?”	“ประเทศไทยสำมำรถจดัหำวคัซนีได้เพยีงพอส�ำหรบัประชำชน
ทกุคนหรอืไม่”	“วคัซนีทีเ่รำจะได้รบัมปีระสทิธภิำพเพยีงพอทีจ่ะปกป้องเรำจำกเชือ้
โควิด-19	ได้แค่ไหน?”	
	 วันท่ี	 31	 มกรำคม	 2564	 สวนดุสิตโพล	 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต	 เปิดเผย 
ผลส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วประเทศเรื่อง	“คนไทยกับวัคซีนโควิด-19”	
จำกประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง	 จ�ำนวนทั้งส้ิน	 1,570	 คน	 (กำรส�ำรวจทำงออนไลน์)	
ระหว่ำงวนัที	่22-29	มกรำคม	2564	ซึง่สำมำรถสะท้อนควำมคดิเหน็ของคนไทยได้ดงันี้
	 คนไทยมำกกว่ำ	 86%	 มีควำมต้องกำรฉีดวัคซีนโควิด-19	 โดยค่อนข้ำง 
เชือ่มัน่ว่ำ	กำรได้รบัวคัซนีเป็นแนวทำงทีจ่ะป้องกนัตนเองจำกโรคตดิเช้ือโควดิ-19	ได้	
อย่ำงไรก็ดีในจ�ำนวนนี้ต้องกำรควำมชัดเจนเกี่ยวกับผลข้ำงเคียงของกำรฉีดวัคซีน	
หรือคิดเป็น	 65.99%	 ซึ่งประเด็นผลข้ำงเคียงนี้จัดเป็นควำมกังวลหลักของคนไทย 
ในกำรวคัซนี	(82.71%)	เช่น	กำรเกิดภำวะลิม่เลือดอดุตนัในอวยัวะส�ำคญั	อำกำรแพ้
อย่ำงรุนแรง	 กำรติดเชื้อโควิด-19	 หลังจำกกำรฉีดวัคซีน	 เป็นต้น	 เนื่องจำกข้อมูล 
ที่ประชำชนได้รับจำกสื่อต่ำง	 ๆ	 มุ่งประเด็นไปที่ผลเสียที่เกิดขึ้นจำกกำรฉีดวัคซีน 
ในต่ำงประเทศ	 และยงัไม่มกีำรยนืยนัเกีย่วกบัสำเหตทุีแ่น่ชัดของผลข้ำงเคียงทีเ่กดิขึน้ 
นอกจำกน้ีคนไทยยังกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภำพของวัคซีนที่จะน�ำเข้ำมำใช้ภำยใน
ประเทศ	 (71.96%)	 ซึ่งประสิทธิภำพของวัคซีนเหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละ
ประเทศ	รวมทัง้กำรศึกษำประสทิธภิำพและควำมปลอดภยัของวคัซนียงัไม่ครอบคลมุ
ทกุกลุม่ประชำกร	ดงันัน้ผลกำรส�ำรวจนีจึ้งสะท้อนได้อย่ำงชดัเจนว่ำ	คนไทยส่วนใหญ่
มีควำมกังวลต่อกำรฉีดวัคซีนโควิด-19	และยังมีควำมคิดว่ำมำตรกำรป้องกันที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน	“สวมหน้ำกำก-ล้ำงมือ-เว้นระยะห่ำง”	เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพแม้จะได้
รับกำรฉีดวัคซีนโควิด-19	แล้ว
	 ปัจจุบันประเทศที่มีประชำกรมำกกว่ำ	35%	ได้รับกำรฉีดวัคซีนครบ	2	เข็ม	
และยงัคงมำตรกำรป้องกนัทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั	“สวมหน้ำกำก-ล้ำงมอื-เว้นระยะห่ำง”	
เช่น	 สหรัฐอเมริกำ	 อังกฤษ	 และอิสรำเอล	พบว่ำ	 จ�ำนวนผู้ติดเช้ือใหม่และจ�ำนวน 
ผู้เสียชีวิตลดลงอย่ำงชัดเจน	ดังนั้นกำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นของคนไทยต่อกำรฉีดวัคซีน
โควดิ-19	เป็นเรือ่งเร่งด่วนทีท่กุภำคส่วนควรร่วมมือกัน	กำรให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำม
เข้ำใจแก่ประชำชนเกีย่วกบัจดุเด่น-จดุด้อยของวัคซนีแต่ละบรษิทั	และควำมปลอดภัย
ในกำรฉีดวัคซีน	 โดยใช้รูปแบบเน้ือหำและกำรสื่อสำรที่เข้ำใจได้ง่ำย	 และสำมำรถ 
เข้ำถึงประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ
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by S u a n  D u s i t  P o l l
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คนไทยกับวัคซีนโควิด-19

วิพำกษ์ผลโพลโดย	
ศ.ดร.ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย
อำจำรย์ประจ�ำ
ภำควิชำเคมีเทคนิค	
คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

35คนไทยกับวัคซีนโควิด-19
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37คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนพนัน”



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญการแพร่ระบาดโควิด
จากการลอบเข้าเมือง มองเปิดบ่อนถูก กม.ก็คุมการระบาดไม่ได้  
แต่เห็นด้วยให้เปิดแม้ไม่สนใจเล่น ชี้ ผลดีการเก็บภาษี ผลเสียเป็นหนี้  
คนไม่ท�างาน ภาระสังคม

วันนี้ (7 ก.พ.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส�ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิดบ่อนพนัน” 
จ�านวน 1,929 คน ส�ารวจวันที่ 27 ม.ค.- 5 ก.พ. 2564 พบว่า จากกรณี
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามสถานที่ต่างๆ ประชาชนให้ความส�าคัญ
กบักรณกีารแพร่ระบาดจากการลกัลอบเข้าเมอืงของแรงงานเถือ่นมากทีส่ดุ 
ร้อยละ 92.55 รองลงมาคือ การแพร่ระบาดจากบ่อนการพนันผิดกฎหมาย 
ร้อยละ 86.30 โดยมองว่าการเปิดบ่อนการพนัน ถูกกฎหมายนั้นไม่ช่วย
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ ร้อยละ 51.63 และเห็นว่าช่วยได้ 
ร้อยละ 30.12 ผลดีของการเปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย คือ ท�าให้รัฐ 
มรีายได้จากการจัดเกบ็ภาษ ีร้อยละ 81.97 ผลเสยีคอื เป็นหนี ้คนไม่ท�างาน                  
เป็นภาระให้ครอบครัว ร้อยละ 69.22 ภาพรวมเห็นด้วยหากจะมีการ 
เปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศไทย ร้อยละ 50.70 แต่ไม่สนใจ 
ไปใช้บริการ ร้อยละ 83.14

นางสาวพรพรรณ บัวทอง ระบุอีกว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นกระแส
ที่ถกเถียงกันในสังคมมาช้านานส�าหรับประเด็นการเปิดบ่อนการพนันถูก
กฎหมายในประเทศไทย แม้ผลส�ารวจจะเหน็ด้วยกบัการเปิดบ่อนการพนนั
อย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบ ค�านึงถึง
ผลดแีละผลเสยีท่ีจะเกดิข้ึนอย่างรอบด้าน ไม่เช่นนัน้กอ็าจกลายเป็นปัญหา
ใหญ่ที่ต้องตามแก้กันอีกในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากปัญหาการลักลอบเล่นพนันในบ่อน
ต่างๆ จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่
ในประเทศไทยนัน้ ส่งผลให้สงัคมไทยตืน่ตวัและเฝ้าจบัตามองการรายงาน
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด สืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ตรวจสอบและเข้าถงึข้อมลูได้โดยง่าย เพราะผู้ตดิเชือ้มกัไม่ให้ความร่วมมือ
ในการเปิดเผยข้อมูลเพราะกลัวความผิด ตลอดจนการตั้งข้อสงสัย 
ต่อประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแล ดังนั้น  
จงึเป็นทีม่าของค�าถามเดมิทีว่่า ถงึเวลาหรือยงัทีค่วรมกีารเปิดบ่อนพนนั
ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยเสียที

ทั้งนี้ จากผลส�ารวจของสวนดุสิตโพลในประเด็นดังกล่าวจะเห็น
ได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรเปิดบ่อนพนันที่ถูกกฎหมาย 
เน่ืองจากเป็นการสร้างรายได้แก่ประเทศในการจัดเก็บภาษี ลดปัญหา
การทุจริต การเก็บส่วย หรือมาเฟีย ตลอดจนท�าให้ควบคุมได้ง่าย

แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ยังคงต้องไขข้อข้องใจแก่ประชาชน  
ถึงมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง อาทิเช่น 
ปัญหาหนี้สิน การมอมเมาประชาชน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
ต่อเยาวชน เป็นต้น

  (โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด

“บ่อนพนัน”
วันอาทิตย์ที่  7  กุมภาพันธ์  2564

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

38 คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนพนัน”



คนไทยคิดอยางไรกับการเปด

 “บอนพนัน”
ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ  บัวทอง สวนดุสิตโพล
ผลโพล :  นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร  และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ  อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล  : ผศ.ดร.ยุธยา อยูเย็น ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ประจำสัปดาห  
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ 
ภาพ  :  นายพงศปภาพ นาคเวช นายปยะวัฒน สุวรรณโยธี นางสาวนฤลมล พิเศษกุญชร 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่  :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รับชม

39คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนพนัน”



บอนพนัน (เถื่อน) 1 สาเหตุสำคัญๆ
การระบาดของโควิด -19

ปที่ 71 | ฉบับที่ 24477

 ปที่ 71 ฉบับที่ 24477  วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

40 คนไทยคิดอย่างไรกับการเปิด “บ่อนพนัน”



 

	 การพนันถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย	ดังนั้น	ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันในรูปแบบของบ่อนงานศพ	บ่อนตาม
ประเพณี	บอ่นบา้น	รวมไปถงึบอ่นเถือ่นตา่ง	ๆ 	ลว้นนบัว่าเปน็สิง่ท่ีผดิกฎหมายท้ังสิน้1	อยา่งไรก็ตาม	จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด 
ของไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่ในประเทศไทยล่าสุดกลับพบว่า	 มีจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดมาจากการลักลอบเล่นพนัน 
ในบ่อนผิดกฎหมายในหลายพ้ืนที่	 และก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ลุกลามไปอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม 
ทั้งนี้	เนื่องมาจากผู้ติดเชื้อไม่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเพราะเกรงกลัวความผิดทางกฎหมาย	
	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	“สวนดุสิตโพล”	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้สำารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการเปิดบ่อนพนัน	 
โดยทำาการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่	27	มกราคม	-	5	กุมภาพันธ์	2564	เพื่อสะท้อนถึงความคิดเห็นของประชาชนในกรณีดังกล่าว	
โดยพิจารณาข้อมูลเชิงลึกจากการสำารวจพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
 ประเด็นที่ 1 ประชาชนเพศชายเห็นด้วยกับการเปิดบ่อนพนันถูกกฎหมายสูงกว่าประชาชนเพศอื่น ๆ 
ค่อนข้างมาก	ทั้งนี้เนื่องมาจาก	การวางเดิมพันในการเล่นพนันนั้น	ทำาให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ	ซึ่งถูกจริตกับอุปนิสัยของ
เพศชายมากกว่าเพศอื่น	ๆ	ดังข้อมูลจาก	นพ.ประเวช	ตันติพิวัฒนสกุล2	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรมสุขภาพจิต	ที่ระบุว่า	เพศชาย
มีการเสพติดการพนันมากกว่าเพศหญิง	 เน่ืองมาจากสมองเพศชายต้องการสิ่งเร้า	 การกระแทก	 ที่แรงกว่าเพศหญิง	 และมีศูนย์
ความก้าวร้าวที่ใหญ่กว่า	 จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำาให้เพศชายเห็นด้วยกับการเปิดบ่อนพนันมากกว่าเพศหญิงและเพศทางเลือก	
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษฎา	 พรประภา3	 ที่พบว่า	 กลุ่มประชาชนเพศชายมีการเล่นการพนันมากกว่าเพศหญิง	 และ 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจะอนุญาตให้การประกอบธุรกิจคาสิโนถูกกฎหมายในรูปแบบสถานบันเทิงครบวงจร
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 ประเด็นที่ 2 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนพนันถูกกฎหมายมองเห็นผลดีของการเปิดบ่อน
พนันถูกกฎหมายสอดคล้องกับประชาชนในภาพรวม	 เน่ืองจากประชาชนในกลุ่มน้ีมองเห็นถึงผลดีจากการเปิดบ่อนพนันว่า	
ภาครัฐจะได้รับประโยชน์หรือรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นอันดับ	 1	 แต่ก็ยังคงมีความกังวลถึงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง 
หากมีการปล่อยให้เกิดบ่อนพนันถูกกฎหมาย	 เช่น	 ปัญหาการมอมเมาประชาชน	 ปัญหาหนี้สิน	 และการเป็นแบบอย่างท่ีไม่ดี	 
แก่เยาวชน	สอดคล้องกับอณิษฐา	หาญภักดีนิยม4		ที่ได้ให้มุมมองไว้อย่างน่าสนใจว่า	“แม้ว่าการเปิดสถานคาสิโนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย	 จะมีข้อดีบางประการ	 คือ	 สามารถดึงดูดเงินจากนักการพนันต่างชาติเข้ามาเล่นในประเทศไทย	 ป้องกันไม่ให้คนไทย
ออกไปเล่นการพนันนอกประเทศ	 ช่วยให้เงินภายในประเทศสะพัดมากยิ่งขึ้น	 แต่บ่อนการพนันเป็นแหล่งอบายมุขที่สามารถ 
ทำาให้ผู้คนหมดเนื้อหมดตัวได้ง่าย”	
 ประเด็นที่ 3 ประชาชนกลุ่มที่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนพนันถูกกฎหมาย เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจจะไป 
ใช้บริการหากมีบ่อนพนันถูกกฏหมายมากที่สุดเม่ือเทียบกับกลุ่มอื่น	 ซ่ึงก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประชาชน 
ในภาพรวมคือ	 แม้จะมองเห็นผลดีของการสร้างรายได้ของรัฐจากการจัดเก็บภาษี	 แต่ประชาชนกลุ่มนี้ก็ยังกังวลถึงผลกระทบ 
เชิงลบที่จะเกิดขึ้น	 ได้แก่	 ปัญหาหนี้สิน	 ปัญหาสังคมและอาชญากรรม	 และปัญหาการทุจริต	 ดังนั้น	 จากผลการสำารวจนี้จึงชี้ 
ให้เห็นว่า	ไมว่่าจะเปน็ประชาชนกลุ่มทีเ่หน็ดว้ยกบัการเปดิบอ่นถกูกฎหมายหรอืไมก่ต็าม	แตก่ย็งัมคีวามกงัวลถงึปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา	ซึง่หากภาครฐั	มนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารเปดิบอ่นพนันถกูกฎหมายในอนาคต	จำาเปน็อย่างย่ิงทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึผลกระทบ 
ในด้านต่าง	 ๆ	 อย่างละเอียดถี่ถ้วน	 ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ	 เพื่อทำาความเข้าใจกับประชาชน 
ต่อไป	 สอดคล้องกับการศึกษาของเอกพล	 จันทนะสาโร5	 ที่นำาเสนอทัศนคติของคนไทยต่อการตั้งคาสิโนในประเทศไทยว่า	
ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการตั้งคาสิโน	 แต่ต้องมีหน่วยงานของรัฐเข้ามากำากับดูแลเพราะบ่อนพนันหรือธุรกิจคาสิโน	 
เป็นธุรกิจที่มีรายได้มหาศาล	 ถึงแม้ว่าการก่อต้ังคาสิโนจะทำาให้รัฐมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่หากรัฐบาลไม่สามารถควบคุมกำากับ	 
ขาดความเขม้งวด	หรอืละเวน้การปฏบิตัติามกฎหมาย	ผลทีต่ามมาอาจกอ่ให้เกดิปัญหาทางสงัคมโดยรวม	รวมทัง้กอ่ให้เกดิกลุม่ตอ่ตา้น 
ในแง่ของศีลธรรมได้ต่อไป
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	 กำรพนันเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มำช้ำนำน	 ก่อนที่จะมีลัทธิและแนวคิด 
มำอบรมสัง่สอนว่ำ	“เป็นส่ิงไม่ดีก่อให้เกิดปัญหำทำงลบต่อบคุคล	ครอบครัว	และสังคม” 
บทสะท้อน	 คือ	 ค�ำสอนของทุก	 ๆ	 ผู้น�ำควำมเชื่อ	 “เจ้ำแห่งจิตวิญญำณ”	 ทุกยุค 
ทุกสมัยชี้ในทิศทำงที่คล้ำยกันหมดว่ำ	“ไม่ดี”
	 จุดเริ่มต้นแต่กำลนำน	คือ	“ผู้มั่งคั่ง	ร�่ำรวย	อุดมด้วยอ�ำนำจ	กองก�ำลัง	ที่มี
กลโกงอยู่แล้ว”	ต้องกำรหำประโยชน์จำก	“ผู้ยำกไร้	และคนที่ชอบเสี่ยงโชค”	และ
เหล่ำน้ีเชื่อว่ำ	 “จะสำมำรถเลื่อนชั้นทำงสังคมจำกผู้ที่จนข้นแค้นสู่เศรษฐีได้อย่ำง
รวดเร็ว”	 เน่ืองจำกถูกปั่น	 ปลอบ	ประโลม	 ผ่ำนเหล่ำนำยหน้ำที่ว่ำใกล้ชิดส่ิงเหนือ
ธรรมชำติ	 ให้เชื่อในลำภ	วำสนำ	ดวง	ชะตำ	ค�ำท�ำนำย	ฯลฯ	ที่ล้วนเป็นกลไกจำก	 
“ผู้ต้นคิด”
	 กำรจดักำรจงึเกดิขึน้จำกกำรจดักระท�ำให้มกีำรแข่งขนัเพือ่ชิงรำงวลั	และให้
มีกำรพนันต่อรอง	 ที่มีเครือข่ำยเชื่อมโยงกับ	 “นำย”	 ผู้รอจังหวะกอบโกยไว้แล้ว	 
กลเกมที่มีในยุคแรก	 ๆ	 คือ	 วิ่งแข่ง	 ยิงธนู	 ขี่ม้ำ	 พำยเรือ	 กำรต่อสู้เชิงหมัด-มวย	 
กำรต่อสูร้ะหว่ำงคนกบัสตัว์	กำรชนไก่	กำรกัดปลำ	ฯลฯ	หลำยลกัษณะทีผ่สมกลมกลนื
เข้ำกับกำรกีฬำและบันเทิง	 ผนวกให้เป็นกำรพักผ่อนหย่อนใจอย่ำงมีควำมสุข	 
แบบบ�ำเรอ	ปล่อยค�ำปลอบใจว่ำ	“มีได้-มีเสีย”	กระบวนกำร	คือ	“ผู้ต้นคิด”	เป็นคน 
มีอ�ำนำจ	มีบริวำรคุ้มครอง	ถือ	“กฏของสังคม”	ไว้เอง	
	 และแรก	 ๆ	 จะแกล้งยอมเสีย-ยอมขำดทุน	 แต่ในที่สุดกลโกงได้ถูกน�ำมำใช	้
และไม่มี	 “เจ้ำของ”	 หรือ	 “เจ้ำมือ”	 รำยใด	 ยำกจนหมดมือ	 ดังนั้น	 รัฐบำลของ 
บำงประเทศจึงหำช่องทำง	“เปิดบ่อนพนันให้ถูกกฏหมำย”	แล้วบริหำรและจัดกำร
ให้เหมำะสม	ผลก�ำไรที่ได้	เงินภำษีที่เก็บ	ฯลฯ	ใช้ในกำรพัฒนำประเทศในหลำยมิติ	
ทั้งกำรศึกษำ	 กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข	 กำรคมนำคม	 กำรชลประทำน	
กำรเกษตร	ฯลฯ	โดยไม่ปล่อยให้ส่ิงนีจ้มลึกใต้ดนิ	ตกอยูใ่นอ�ำนำจอนัเป็นผลประโยชน์
มหำศำลของกลุ่มบำงกลุ่ม	ที่คอยจะให้พวกพ้องส่งข่ำว	ปล่อยกระแสว่ำ	“อย่ำท�ำ…	
ไม่ดี…ผิดหลักกำรตำมลัทธิและควำมเชื่อที่ดีงำมของสังคม”
	 ดังนั้น	จึงเสนอว่ำสังคมไทย	“ต้องมีคำสิโนได้แล้ว”	เพรำะประโยชน์ที่จะได้
มำกมำยเมื่อเทียบกับจะเสีย	เมื่อสังคมสำมำรถจัดกำรและบริหำรได้อย่ำงดี
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กับการเปิด “บ่อนพนัน”

วิพำกษ์ผลโพลโดย	
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม	
มหำวิทยำลัยมหิดล
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แรงงานเถื่อน
 กับโควิด-19

ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ  บัวทอง สวนดุสิตโพล
ผลโพล :  นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร  และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ  อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน 
ประจำสัปดาห  รองผูอำนวยการศูนยพัฒนาทุนมนุษย  
ประสานงานการวิเคราะห : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ 
ภาพ  :  นายพงศปภาพ นาคเวช นายปยะวัฒน สุวรรณโยธี นางสาวนฤลมล พิเศษกุญชร 
  กองประชาสัมพันธ
สถานที่  :  อาคารเยาวภา, SDU Service Center อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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โควิด-19 จากแรงงานเถื่อนสะเทือนถึง....ไทย

ปที่ 71 | ฉบับที่ 24482

 ปที่ 71 ฉบับที่ 24482  วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
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      กับโควิด-19กับโควิด-19กับโควิด-19

สมทุรปราการ
(161,745 คน)

กรุงเทพมหานคร      
(589,419 คน)

  สมทุรสาคร
(239,752 คน)

            3 จังหวัด                      
ที�มีแรงงานต่างด้าวมากที�สุด

ประชาชนมองถึงผลลัพธ์ในการเป�ดลงทะเบียนผ่อนผัน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป�นกรณีพิเศษ
ไม่สอดคล้องกับเป�าหมายที�กระทรวงแรงงานตั�งไว้

อันดับ 1  การขึ�นทะเบียนทําให้ทํางานได้อย่างถูกกฎหมาย 

อันดับ 3 นายจ้าง/สถานประกอบการควรให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด       

อันดับ 2  ทําให้มีฐานข้อมูล รู้จํานวนแรงงานต่างด้าวที�ชัดเจน           
  รอ้ยละ 62.96 

  รอ้ยละ 62.49 

รอ้ยละ 63.81

  แรงงานเถื่อนแรงงานเถื่อน  

ที�มา : สํานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน  3  

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมองถึงสาเหตุของ
ป�ญหาแรงงานเถื�อนลักลอบเข้าประเทศจนทําให้เกิดการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 แตกต่างจากประชาชนในภาพรวม 

ประชาชนในภาพรวม ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

 อันดับ 1 เจ้าหน้าที�บกพร่องในการดูแล             
 
 

 อนัดบั 3  การรบัสินบนของเจา้หนา้ที�รฐั อนัดบั 3  กฎหมายหละหลวมไมเ่อาผดิจรงิจงั

อนัดบั 1  การรบัสินบนของเจา้หนา้ที�รฐั                  
ป�องกนัการเขา้เมอืงผดิกฎหมาย 
รอ้ยละ 72.14

อันดับ 2  กฎหมายหละหลวม ไม่เอาผิดจริงจัง อันดับ 2  เจ้าหน้าที�บกพร่องในการดูแลป�องกัน 
บทลงโทษไม่รุนแรง ร้อยละ 71.21  การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ร้อยละ 76.68

 รอ้ยละ 78.13      

บทลงโทษไมร่นุแรง
 ร้อยละ 65.63 ร้อยละ 71.14

ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมองถึงสิ�งที�ควรเร่ง
ดําเนินการเกี�ยวกับป� ญหาแรงงานเถื�อนแตกต่าง
จากประชาชนในภาพรวม

อนัดบั 1   เจา้หนา้ที�ตอ้งปฏบิตังิาน   

อนัดบั 3   เพิ�มโทษและเอาผดิกบั

ประชาชนในภาพรวม ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

อันดับ 1    มีบทลงโทษที�รุนแรงกับ

อันดับ 3   เพิ�มโทษและเอาผิดกับ

 ตามหน้าที�อย่างเคร่งครัด
 ร้อยละ 68.32 

ผู้ประกอบการที�ใช้แรงงาน
ผิดกฎหมาย ร้อยละ 59.63

เจา้หนา้ที�รฐัที�รบัผลประโยชน/์
นําแรงงานเถื�อนเขา้ประเทศ
รอ้ยละ 79.30

ผู้ประกอบการที�ใช้แรงงาน
  ผิดกฎหมาย ร้อยละ 67.06

อันดับ 2  มีบทลงโทษที�รุนแรงกับเจ้าหน้าที�รัฐ  อนัดบั 2    เจา้หนา้ที�ตอ้งปฏบิตังิานตามหนา้ที�
ที�รับผลประโยชน์/นําแรงงานเถื�อน
เขา้ประเทศ รอ้ยละ 67.39

อย่างเคร่งครัด ร้อยละ 72.59

	 จากรายงานสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโควดิ-19	ระลอกใหมใ่นประเทศไทยนัน้	พบวา่	มสีาเหตมุาจากปญัหา
การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวเป็นหลัก	 โดยมีจุดกำาเนิดมาจากตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร	
ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	 จึงเป็นที่มาของคำาถามจากสังคมต่อการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องว่า	แรงงานดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร?	และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?	
	 ท้ังน้ี	ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายไม่ได้เพ่ิงถูกกล่าวถึงเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19	 ระลอกใหม่นี้เท่านั้น	 หากแต่เคยถูกกล่าวถึงมานานแล้ว	 ดังรายงานการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ 
ในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกระหว่างปี	2557-2558	พบว่า	ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่	3	(Tier	3)	หมายถึง	กลุ่มประเทศ
ที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด	เนื่องมาจาก	มีการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานผิดกฎหมายอยู่เป็นจำานวนมาก	
และส่งผลกระทบตอ่ความเชือ่มัน่ทางดา้นการคา้และการลงทนุของประเทศในสายตาประชาคมโลกตามมาอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้1

	 ปจัจบุนั	ประมาณการวา่มแีรงงานตา่งดา้วอยูใ่นประเทศไทยแบบถกูกฎหมายประมาณ	2.5	ลา้นคน	สว่นอกี	5	แสนคน	เขา้มา 
โดยผิดกฎหมาย	ทำาใหห้นว่ยงานภาครฐัไมส่ามารถตรวจสอบและควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19	ไดโ้ดยง่าย2	จากปญัหา
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายดังกล่าว	 “สวนดุสิตโพล”	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้สำารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ในหัวข้อ	“แรงงานเถื่อนกับโควิด-19”	ในระหว่างวันที่	6	-12	กุมภาพันธ์	2564	โดยผลจากการสำารวจพบประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้
 1. ประชาชนในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลมองถงึสาเหตขุองปญัหาแรงงานเถือ่นลกัลอบเขา้ประเทศ
จนทำาให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แตกต่างจากประชาชนในภาพรวม	 แม้ว่าประชาชนทั้งสองกลุ่ม 
จะมองถึงสาเหตุของปัญหาคล้ายคลึงกัน	 แต่กลับพบว่า	 ให้อันดับความสำาคัญที่แตกต่างกัน	 โดยประชาชนในภาพรวมมองว่า	
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สาเหตุของปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่บกพร่องในการดูแลป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นอันดับ	1	ในขณะที่ประชาชนในเขต
กรุงเทพฯและปรมิณฑลซึง่เปน็พืน้ทีท่ี่มจีำานวนแรงงานต่างดา้วอาศยัอยูเ่ปน็จำานวนมาก3	กลับมองวา่	สาเหตขุองปญัหาเกดิมาจาก 
การรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอันดับ	1	สอดคล้องกับแนวคิดของมานะ	นิมิตรมงคล4	ที่ระบุว่า	"ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย
เปรียบเหมือนยาเสพติดท่ีเห็นคนทำาผิดมากมาย	 แต่แก้ไม่ได้เพราะมีส่วยสินบนและผลประโยชน์สีเทาเป็นตัวแทรกทำาให้ปัญหา
ซับซ้อนจนยากจะควบคุม”	
 2. ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมองถึงสิ่งที่ควรเร่งดำาเนินการเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน
เถื่อนแตกต่างจากประชาชนในภาพรวม	 ในฐานะท่ีอยู่ในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	 ประชาชน 
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมองว่าควรเร่งดำาเนินการให้มีบทลงโทษท่ีรุนแรงกับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีรับผลประโยชน์/นำาแรงงานเถ่ือน 
เข้าประเทศเป็นอันดับ	 1	 ซึ่งแตกต่างจากประชาชนในภาพรวมที่มองว่า	 ควรเร่งดำาเนินการแก้ปัญหาด้วยการให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นอันดับ	 1	 แสดงให้เห็นว่า	 ประชาชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต้องการเห็น 
การแก้ปัญหาท่ีเด็ดขาดมากกว่าท่ีเป็นอยู่	ณ	ปัจจุบัน	สอดคล้องกับผลการศึกษาของชัยยนต์	ประดิษฐศิลป์	และฐิติรัตน์	 อิทธิมีชัย5  
ท่ีระบุถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติว่า	ควรเพ่ิมบทลงโทษสถานหนักกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเข้ามา
อย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวหรือรับสินบนจากขบวนการค้าแรงงานเถื่อน	
 3. ประชาชนมองถึงผลลัพธ์ของโครงการเปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
เป็นกรณีพิเศษไม่สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกระทรวงแรงงานต้ังไว้	 โดยประชาชนมองว่าการข้ึนทะเบียนจะช่วยให้
แรงงานต่างด้าวสามารถทำางานได้อย่างถูกกฎหมาย	 ทำาให้มีฐานข้อมูล	 รู้จำานวนแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน	 และนายจ้าง/ 
สถานประกอบการควรใหค้วามรว่มมอือยา่งเคร่งครดั	อยูใ่น	3	อนัดับแรก	ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีก่ระทรวงแรงงานคาดหวงั
จากการเปดิขึน้ทะเบียนดงักลา่ววา่	จะชว่ยยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	จากภายนอกประเทศ	ชะลอการนำาเขา้แรงงาน
ต่างด้าว	 และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างและสถานประกอบการน้ัน6	 โดยในประเด็นดังกล่าว	 ประชาชน
กลับมองเห็นความสำาคัญอยู่ในอันดับรองลงมา	ได้แก่	อันดับที่	4,	7	และ	8	ตามลำาดับ	

1กานตม์ณี	ไวยครุฑ.	(2562).	ปัญหาและอปุสรรคในการป้องกนัแรงงานขา้มชาติกัมพชูาเขา้เมอืงผดิกฎหมาย	กรณศีกึษาจงัหวดัสระแกว้.	 
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, 11(2),	305-312.
2	7HDร้อนออนไลน์.	(2564).	ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลงทะเบียนออนไลน์อยู่ทำางานต่อได้.	เข้าถึงเมื่อ	13	กุมภาพันธ์	2564,						 
	 จาก	https://news.ch7.com/detail/461976
3ประชาชาติธุรกิจ.	 (2564).	 เปิด 10 อันดับ จังหวัดที่มีจำานวนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด.	 เข้าถึงเมื่อ	 13	 กุมภาพันธ์	 2564,	 จาก	 
	 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-579770
4มานะ	นิมิตรมงคล.	(2564).	มีหลักฐานไหม: ส่วยแรงงานต่างชาติ. เข้าถึงเมื่อ	13	กุมภาพันธ์	2564,	จาก	https://www.isranews.org/ 
	 article/isranews-article/94841-labor.html
5ชัยยนต์	 ประดิษฐศิลป์	 และฐิติรัตน์	 อิทธิมีชัย.	 (2559).	 ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา 
	 ในเขตจังหวดัจนัทบรุ:ี	การศกึษาเปรยีบเทยีบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรกัษาความสงบ 
	 แห่งชาติ.	วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 14(1),	115-134.
6กรมการจัดหางาน.	 (2564).	 เริ่มแล้ว!! ต่างด้าว 3 สัญชาติกลุ่มผ่อนผันตามมติครม. แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ 15 มกรานี้.  
 เข้าถึงเมื่อ	13	กุมภาพันธ์	2564,	จาก	https://smartjob.doe.go.th/INF/News/detail/A928A919A928A9224316

ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก: 
 ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น 	 ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ: 
 ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง  	 รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์: 
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1. ประเด็นประชาชนภาพรวมและในเขต กทม. (รวมปริมณฑล) มีความเห็น 
แตกต่างกันบางประการ 
	 เห็นด้วยกับบทวิเครำะห์	แต่พบว่ำ	ปัญหำ	สินบน	ทุจริต	ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่อง
ของเจ้ำหน้ำทีน่ัน้	เป็นตวัแปรทีเ่ชือ่มโยงกนัจำกต้นตอของกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ของเจ้ำหน้ำทีท่ัง้ระดบัปฏบิตัแิละช่องว่ำงทำงนโยบำยและตวับทกฎหมำย	อำจจะแยก
ขำดกนัล�ำบำก	(ท�ำให้เหน็ว่ำต้องแก้ปัญหำนีท้ัง้ระบบ)	อำจสะท้อนให้เหน็ถงึ	กำรเข้ำถงึ
ข่ำวสำรข้อมูลที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำของประชำชนในเขตกทม.	(รวมปริมณฑล)		ใน
เรื่องของข่ำวสำรกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในส่ือต่ำง	 ๆ	 ในโลกของสังคมออนไลน์
นอกเหนือสื่อกระแสหลักก็เป็นได้	

2. ควรเพิ่มแนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
	 ประเทศไทยจึงควรมีนโยบำยจัดกำรกับปัญหำข้ำงต้นผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคส่วนทำงสังคม	โดยยึดหลักพื้นฐำนสิทธิมนุษยชน	เช่น
	 1)	 บูรณำกำรทุกภำคส่วนของหน่วยงำนของรัฐ	 ฝ่ำยปกครอง	 หน่วยงำน 
ทีเ่ก่ียวข้อง	องค์กรท้องถิน่	ก�ำนนั	ผูใ้หญ่บ้ำน	และภำคประชำชน	ให้ช่วยกนัสอดส่อง	เพิม่
ควำมเข้มงวดตรวจตรำ	ไม่ให้มีกำรลักลอบเข้ำมำในพื้นที่ตำมรอยเขตพรมแดน	เร่งกำร
ตรวจสอบ	คดักรองแรงงำน	เฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำด	ส่ือสำรควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบั
โรคโควดิ-19	เป็นภำษำทีแ่รงงำนข้ำมชำตเิข้ำถงึและเข้ำใจ	อำจช่วยลดปัญหำกำรทจุรติ
และประพฤติมิชอบที่น�ำมำสู่ปรำกฏกำรณ์ของแรงงำนเถื่อนข้ำมชำติได้ไม่มำกก็น้อย
	 2)	 สนับสนนุให้แรงงำนข้ำมชำติทีเ่ข้ำมำท�ำงำนในไทยจดัต้ังองค์กรภำคประชำสงัคม
ของแรงงำนข้ำมชำต	ิเพือ่คอยส่งต่อข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์	เชือ่มประสำนกับหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนทีเ่ก่ียวข้อง	ชมุชนและองค์กรภำคสงัคมของไทยในกำรดแูลให้ควำมช่วยเหลอื
ที่จ�ำเป็นแก่แรงงำนเหล่ำนั้น	 น่ำจะส่งผลให้นโยบำยกำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลแรงงำน 
ในมติิต่ำงๆ	ของกระทรวงแรงงำนท�ำได้สะดวกและมโีอกำสบรรลเุป้ำหมำยมำกยิง่ขึน้	
	 3)	 แรงงำนข้ำมชำติในไทยมีทั้งถูกกฎหมำยและผิดกฎหมำยหลำยแห่งที่อยู ่
รวมกันและปะปนกันในชุมชนกำรแก้ปัญหำต้องมองอย่ำงเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ	
ส�ำหรับแรงงำนที่ถูกกฎหมำยจ�ำเป็นต้องเข้ำถึงบริกำรของรัฐ	 กำรคุ้มครองสิทธิ	 เข้ำถึง
มำตรกำรของรัฐ	ตำมสิทธิที่ควรได้รับตำมกฎหมำย	ภำครัฐและภำคสังคมต้องยอมรับ
สถำนกำรณ์จริงในปัจจุบันว่ำ	 ประเทศไทยมีกำรคงอยู่ของแรงงำนระดับข้ำมชำต ิ
ท่ีไม่ถูกกฎหมำย	 จ�ำเป็นต้องค้นหำและคุ้มครองควำมเป็นอยู่ที่ดีของแรงงำนเหล่ำนั้น 
เช่นกัน	 ภำวะวิกฤติโรคระบำดเช่นนี้มนุษย์ทุกคนสมควรจะได้รับสิทธิในกำรป้องกัน	 
ช่วยเหลอื	รกัษำชวีติให้มชีีวิตรอดปลอดภยัเช่นกนั	ส่งเสรมิควำมเหน็อกเห็นใจต่อบคุคล
ท่ีประสบปัญหำควำมทุกข์ยำกจำกผลกระทบจำกโรค	 COVID-19	 มำกกว่ำกำรชี ้
ควำมผิดหรือกล่ำวโทษแบบเหมำรวม	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงำนข้ำมชำติเข้ำสู่ระบบ
มำกยิง่ขึน้จำกระบบกำรบรกิำรของกระทรวงแรงงำนและระบบสังคมไทยทีแ่สดงให้เหน็
ถึงกำรเกื้อกูลและจริงใจกับแรงงำนข้ำมชำติที่ดีขึ้น
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53ความคิดเห็นของประชาชนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ



 

สวนดุสิตโพล เผยหลังอภิปราย คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล                                
มองการเมืองไทยยังเหมือนเดิม

เมือ่วนัที ่21 ก.พ. 2564 สวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดุสิต ส�ารวจ
ความคดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศเฉพาะผูท้ีส่นใจตดิตามการอภปิราย
ไม่ไว้วางใจ กลุ่มตวัอย่างจ�านวน 1,712 คน ระหว่างวันที ่17- 20 กมุภาพนัธ์ 
2564 พบว่า ส่วนใหญ่ติดตามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมากที่สุด ร้อยละ 
43.81 มองจุดเด่นของการอภิปราย คือ ภาพรวมการซักฟอกของฝ่ายค้าน 
ร้อยละ 52.64 จุดด้อย คือ การประท้วงบ่อย ท�าให้เสียเวลา ร้อยละ 71.26 
โดยหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นคาดว่าการเมืองไทยจะเหมือนเดิม ร้อยละ 
55.40 และไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาล ร้อยละ 43.25 “ภาพรวมให้คะแนนฝ่าย
ค้าน 6.90 คะแนน ให้คะแนนฝ่ายรัฐบาล 5.01 คะแนน

น.ส.พรพรรณ บวัทอง นกัวจัิย สวนดุสติโพล มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
ระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ 2 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาล เพราะเห็นว่าภาพรวม
ท�างานได้ดี มีเนื้อหาน่าสนใจ เตรียมข้อมูลเชิงลึกมาอภิปรายให้เห็นภาพ 
โดยมองว่าหลังจบอภปิรายครัง้นีส้ถานการณ์การเมอืงไทยกน่็าจะยงัเหมือน
เดิม และที่ส�าคัญประชาชนนั้นรู้สึก “ไม่เชื่อมั่น” ต่อรัฐบาล ถึงแม้ในสภา 
10 รัฐมนตรีจะได้รับการไว้วางใจก็ตาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร หลักสูตรรัฐศาสตร์ 
โรงเรยีนกฎหมายและการเมอืง มหาวทิยาลยัสวนดสุติ ระบวุ่า การอภปิราย
ไม่ไว้วางใจคอื มาตรการหรอืเครือ่งมอือย่างหนึง่ในการตรวจสอบการปฏบัิติ
หน้าทีก่ารตดัสินใจ รวมไปถงึความโปร่งใสของรฐับาล ซึง่เป็นกระบวนการ
ส�าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของฝ่ายนิติบัญญัติในการคานอ�านาจ

ของรัฐบาล และยังเป็นการขับเคล่ือนกลไกทางการเมืองให้เป็นไปตาม
แนวทางในระบอบประชาธิปไตย ความส�าคัญของการอภิปรายไม่ไว้
วางใจมีมากกว่าการมองเพียง “ผลโหวต” เนื่องจากผลนั้นอาจเกิดจาก
วิถีทางการเมือง เช่น การที่รัฐบาลมีฐานเสียงมากกว่า ฝ่ายค้านมีหลัก
ฐานไม่เพียงพอ หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม หากแต่ “การอภิปรายไม่ไว้
วางใจ” มีความส�าคัญในการที่จะสามารถเป็นต้นแบบของวัฒนธรรม
การเมืองที่ดี นั่นคือ การท�าหน้าที่ในการใช้อ�านาจของประชาชน ในการ
อภิปรายและชี้แจงด้วยวุฒิภาวะของผู้น�าทางการเมือง การน�าประเด็น
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงมาอภิปราย การใช้หลัก
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ การเชื่อมต่อการตรวจสอบกับภาค
ประชาชน เหล่านีจ้งึเป็นสิง่ส�าคญั ทีจ่ะก่อให้เกดิกลไกในการสร้างความ
เป็นประชาธิปไตยให้แก่สังคมไทย อย่างแท้จริง

  (โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร 

หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

การอภิปรายความคิดเห็นของประชาชนกับ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2564
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10 รัฐมนตรี ในสายตาประชาชน

ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
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ประจำสัปดาห  อาจารยประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อำนวยความสะดวก :  นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐชัย ผูอำนวยการกองอาคารและสถานที่ และทีมงาน
สถานที่ถายทำ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงศปภาพ นาคเวช นายปยะวัฒน  สุวรรณโยธี  นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร  
  และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด กองประชาสัมพันธ
สถานที่  : ศาลากระจางศรี  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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	 การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล	 เป็นการยื่นญัตติขออภิปรายทั่วไปของพรรคฝ่ายค้านเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 
เป็นรายบุคคล	ซึ่งสามารถกระทำาได้ปีละหนึ่งครั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	1511	ทั้งนี้			
ในการลงมตไิมไ่วว้างใจน้ัน	หากมคีะแนนเสยีงลงมติไมไ่วว้างใจมากกวา่ก่ึงหนึง่ของจำานวนสมาชกิท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องสภาผูแ้ทน
ราษฎรก็อาจมีผลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพ้นจากตำาแหน่งไปจนถึงเกิดการยุบสภาได้2

	 ในอดีตรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา3	 เคยถูกย่ืนญัตติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจการทำางาน 
มาแล้ว	 1	 ครั้ง	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 2563	 โดยในครั้งนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ	 “ไว้วางใจ”	 ดังนั้น	 ครั้งนี้จึงนับเป็น 
ครั้งที่	 2	 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 ในการสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคฝ่ายค้าน	 ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและประเด็น 
การทำางานของรฐับาลในด้านตา่ง	ๆ 	ทีเ่ห็นวา่ผดิพลาด	เช่น	การบรหิารราชการแผน่ดนิลม้เหลว	ปญัหาเศรษฐกจิ	ปญัหาการแพรร่ะบาด 
ของ	COVID-19	ปัญหาบ่อนการพนัน	ปัญหาแรงงานเถื่อน	ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นต้น	
	 จากการยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจดังกล่าว	 “สวนดุสิตโพล”	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้ทำาการสำารวจความ 
คดิเหน็ของประชาชนทัว่ประเทศ	จำานวนทัง้สิน้	1,712	คน	ระหวา่งวนัที	่17-20	กมุภาพนัธ	์2564	ในหวัขอ้	“ประชาชนคดิอยา่งไร
กับการอภิปรายไมไ่วว้างใจ	10	รฐัมนตร”ี	โดยมีประเดน็ผลการสำารวจทีน่า่สนใจ	จากประเดน็คำาถามถงึความเชือ่ม่ันของประชาชน
ต่อ	“รัฐบาล”	หลังจากผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	พบว่า	ประชาชนรู้สึกไม่เชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นต่อรัฐบาลน้อยลง	มีมากถึงร้อยละ	
66.53	ซึ่งเมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะของประชาชนกลุ่มนี้พบว่า	เป็นกลุ่มคน	“อายุน้อยกว่า	29	ปี”	ร้อยละ	85.86	และ	เป็น	
“นักเรียน/นักศึกษา”	ร้อยละ	86.67		
	 ดังนั้น	 เมื่อขยายผลในการตอบคำาถามของคนท้ัง	 2	 กลุ่ม	 ไปยังประเด็นการให้คะแนนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ฝ่ายรัฐบาล	พบวา่	จากคะแนนเตม็	10	กลุม่คนอายนุ้อยกวา่	29	ป	ีให้คะแนนการอภปิรายไม่ไวว้างใจฝา่ยรฐับาลท่ี	3.91	คะแนน	และ 
กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา	ให้คะแนนการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลที่	3.65	คะแนน	ในขณะที่	ประชาชนในภาพรวมให้คะแนน
การอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลที่	5.01	คะแนน
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	 จากข้อมูลความรู้สึกไม่เชื่อมั่นหรือเช่ือม่ันต่อรัฐบาลน้อยลง	 ของคนทั้ง	 2	 กลุ่มข้างต้น	 สะท้อนบทบาททางการเมือง 
ในปจัจบุนัของคนรุน่ใหม	่โดยเฉพาะนกัเรยีน/นกัศกึษา	เชน่	บทบาทของสภานสิิตนกัศึกษา	7	สถาบนั	ทีอ่อกแถลงการณป์ระณาม
การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมในวันท่ี	16	 ตุลาคม	25634	หรือการนัดรวมตัวของนักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 เพ่ือย่ืนข้อเรียกร้อง 
ต่าง	ๆ	ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 เพื่อให้ลาออกจากตำาแหน่ง	ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสภา	
เช่น	การใช้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเกินความจำาเป็น	การตัดงบประมาณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	
การปรับค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน	การปิดโรงเรียนเพื่อรับมือกับ	COVID-19	ที่ปัดความรับผิดชอบให้ครูและนักเรียนดูแล 
ตวัเอง	การตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบคุลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	ทีไ่มโ่ปร่งใส	การแกร้ะเบยีบ
ให้เอื้อกับพวกพ้องตนเอง	เป็นต้น5 
	 อย่างไรก็ตาม	 การอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเพียงกลไกของรัฐสภาที่ฝ่ายค้านใช้ในการตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง	 และเป็นบททดสอบให้ฝ่ายรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ	 รับรู้ถึง 
มุมมองในการบริหารจัดการจากภายนอก	และพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนี้	ยังทำาให้ประชาชนได้เห็นภาพการทำาหน้าที่ 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ส.ส.)	ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในบทบาทที่แตกต่างกัน	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาประเทศ	รวมถึง 
การแก้ไขปญัหาเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืงของประเทศ	อกีทัง้ยงัสง่ผลต่อการรกัษาผลประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชน	
ถงึแมก้ารลงมตกิารอภิปรายไม่ไวว้างใจรฐับาลจะจบลงดว้ยความไวว้างใจนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรทุีกคน	ผลของการอภปิราย
ไม่ไว้วางใจอาจก่อให้เกิดหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด	 วิธีการทำางาน	 หรือแม้กระทั่งการเปล่ียนแปลงของรัฐมนตรีเพ่ือให้
รัฐบาลมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้น6	 แต่ผลการสำารวจความคิดเห็นจากประชาชนภายนอกสภาที่กำาลังจับตามองและร่วมตรวจสอบ
การทำางานของ	ส.ส.	ทีเ่ปน็ตวัแทนประชาชน	อาจเปน็กระจกสะทอ้นภาพในอกีหลายมมุมองทีร่ฐับาลควรใส่ใจรบัฟงัเพือ่นำาไปใช้ 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
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	 “กำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ประชำชน	หรอืโพล	เสมือนเป็นกระจกสะท้อนของ
ประชำชนท่ีมีต่อรัฐบำลในกำรบริหำรประเทศในแต่ละห้วงเวลำ	 และนับได้ว่ำเป็น
เคร่ืองมือที่ส�ำคัญในกำรน�ำผลควำมคิดเห็นของประชำชน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 
ในประเด็นกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลที่เป็นสิ่งจ�ำเป็นในระบอบกำรเมือง
ประชำธิปไตย	เนื่องจำกเป็นกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุล	(Check	and	balance)	
กนัระหว่ำงฝ่ำยบรหิำรกบัฝ่ำยนติบิญัญตันิัน้	กำรน�ำควำมคดิเหน็ของประชำชนจำก
ผลส�ำรวจของโพลจงึเสมอืนกำรเช่ือมต่อระหว่ำงกำรเมอืงในสภำและภำคประชำชน	
ซ่ึงสอดคล้องกับควำมเห็นของ	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.ดังนภสร	ณ	 ป้อมเพชร	
อำจำรย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศำสตร์	 โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมืองในกำรวิเครำะห์
กำรอภปิรำยไม่ไว้วำงใจรฐับำลร่วมกบัผลกำรส�ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนจำก
สวนดุสิตโพลในครั้งที่ผ่ำนมำ
	 ส�ำหรับผลส�ำรวจจำกสวนดุสิตโพลเกี่ยวกับกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจคณะ
รัฐมนตรีรำยบุคคลของรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ครั้งนี้	 มีประเด็นที่สะท้อนได้ว่ำ	 
ในกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจได้ให้น�้ำหนักต่อกำรมุ่งเอำชนะทำงกำรเมืองกันระหว่ำง
ฝ่ำยค้ำนกับฝ่ำยรัฐบำล	 สำระส�ำคัญของประเด็นอภิปรำยมักไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
อย่ำงแท้จรงิหรอืองิกบัผลประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติมำกนกั	สะท้อน
ได้จำกในบำงคร้ังบำงครำวนกักำรเมอืงทัง้สองฝ่ัง	ไม่ได้มข้ีอมลูทีเ่ป็นจรงิมำอภิปรำย
หรือชี้แจง	 แต่กลับเป็นเพียงกำรแสดงบนเวทีทำงกำรเมือง	 หรือไม่ก็เพื่อท�ำลำย 
ฝ่ำยตรงข้ำมอีกอย่ำงหนึ่ง	ซึ่งน�ำไปสู่ปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรเมืองไทย
ให้มีวัฒนธรรมทำงกำรเมืองที่ดี	และขำด	“ธรรมำภิบำลทำงกำรเมือง”	
	 นอกจำกนัน้	ปัญหำและอปุสรรคหนึง่ในกำรสร้ำงธรรมำภบิำลทำงกำรเมอืง
ในประเทศไทย	 คือ	 “ระบบอุปถัมภ์ทำงกำรเมืองแบบพวกพ้อง”	 โดยเน้นควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงหัวหน้ำหรือบอสที่มีอ�ำนำจเหนือกว่ำกับลูกน้อง(ลูกพรรค)	 ซึ่งมี
อ�ำนำจด้อยกว่ำผ่ำนควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ	 ดังนั้น	 กำรโหวต
คะแนนเสยีงส่วนใหญ่จึงมกัเป็นไปตำมผู้ทีม่อี�ำนำจเหนอืกว่ำในกำรส่ังกำร	และไม่ได้
ตั้งอยู่บนหลักของเหตุผล	 หรือบนพื้นฐำนผลประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม	
ดังน้ัน	 กระบวนกำรอภิปรำยไม่ไว้วำงใจ	 ที่ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยค้ำนหรือฝ่ำยรัฐบำล	
ควรต้องท�ำงำนหนัก	 เพื่อให้ข้อมูลอยู ่บนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริง	 ยึดโยงกับ 
ผลประโยชน์ของประเทศชำตแิละของประชำชนเป็นทีต่ัง้	อกีทัง้ควรตระหนกัในกำร
สร้ำงธรรมำภบิำลทำงกำรเมอืงของสงัคมไทยให้มคีวำมยัง่ยนื	และสร้ำงประชำธปิไตย
ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นต่อไป”
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ประชาชนคิดอย่างไร
กับการอภิปราย
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รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร
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มาตรการเยียวยาโควิด-19
ระลอกใหมในสายตาประชาชน
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 ปที่ 71 ฉบับที่ 24492  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
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	 นับตั้งแต่เร่ิมมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปี	 2563	 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	 ก่อให้
เกิดผลกระทบต่าง	 ๆ	 ตามมามากมาย	 โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ1	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนควบคู่ไปกับการ 
กระตุน้เศรษฐกจิ	รฐับาลจงึได้ออกมาตรการเยยีวยาโควดิ-19	ผา่นโครงการตา่ง	ๆ 	เปน็จำานวนมาก	และเพือ่เปน็การสะทอ้นมมุมอง 
ของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาดังกล่าว	 “สวนดุสิตโพล”	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้สำารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ทั่วประเทศ	จำานวนทั้งสิ้น	1,087	คน	ผ่านระบบออนไลน์	ในระหว่างวันที่	23	–	26	กุมภาพันธ์	2564	ทั้งนี้หากเลือกพิจารณา
เฉพาะประเดน็ความไมพ่งึพอใจของประชาชน	เพือ่เสนอเป็นแนวทางในการพฒันาการทำางานของรัฐบาลและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
ก็จะพบว่า ประชาชนรู้สึกไม่พึงพอใจต่อมาตรการเยียวยา คิดเป็นร้อยละ 12.05	โดยกลุ่มคนที่รู้สึกไม่พึงพอใจ	3	ลำาดับแรก	คือ	 
กลุ่มเพศทางเลือก	 กลุ่มผู้ท่ีประกอบอาชีพครู	 และกลุ่มผู้ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 และเมื่อพิจารณาประเด็น 
ความไม่พึงพอใจในมาตรการเยียวยาโควิด-19	พบว่า	5	อันดับแรก	มีดังนี้

 อันดับที่ 1 โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว	 โดยรัฐบาลสนับสนุนการลด 
ค่าโรงแรมที่พัก	 คูปองอาหาร	 และตั๋วเครื่องบิน	 แต่ปัญหาที่พบคือ	 โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมีจำานวนน้อยและไม่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน	ขั้นตอนในการรับสิทธิ์มีความยุ่งยากซับซ้อน	ต้องใช้สิทธิ์โรงแรมก่อนถึงใช้สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินได้	อีกทั้ง
ยังเป็นส่วนลดที่ไม่เห็นออกมาเป็นตัวเงิน2	นอกจากนี้	 	ประชาชนบางกลุ่มยังมีความไม่แน่ใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดและ
ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการท่องเที่ยว3

 อันดับท่ี 2 โครงการ “เราชนะ”	เป็นโครงการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ด้วยการแจกเงินจำานวน	3,500	บาท	
เป็นเวลา	2	เดือน	ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง	ซึ่งพบประเด็นปัญหาคือ	รัฐบาลไม่โอนเงินให้กับประชาชนโดยตรงแต่มีเงื่อนไข
ให้มาลงทะเบียนที่ธนาคารด้วยตนเองเท่านั้น	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ	เช่น	
ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยติดเตียง	และผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน	เป็นต้น4	
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 อันดับท่ี 3 โครงการ “เรารักกัน”	 เป็นโครงการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนในประกันสังคม 
มาตรา	33	ด้วยการจ่ายเงินเยียวยารายละ	4,000	บาท	ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง	อย่างไรก็ตาม		โครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน	500,000	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	ทำาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความ
ไม่ยุติธรรมและขาดความเสมอภาคสำาหรับประชาชนกลุ่มผู้ประกันตน5 

 อันดับท่ี 4 โครงการ “คนละคร่ึง”	 เป็นโครงการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ	 โดยรัฐช่วยจ่าย	
50%	 และให้ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายอีก	 50%	 ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง	 ปัญหาที่พบในโครงการน้ีคือ	 ประชาชนให้ความสนใจ 
เปน็จำานวนมาก	แตม่กีารจำากดัสิทธ์ิในการลงทะเบียนแตล่ะรอบ	ทำาให้ไมส่ามารถลงทะเบยีนไดท้นัเวลา	ประกอบกบัการเกิดปญัหา 
ของตัวแอปพลิเคชันเอง	นอกจากนี้	ยังพบว่ามีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์	เนื่องจากไม่มีสมาร์ทโฟน	เป็นต้น6

 อันดับท่ี 5 “ประกันสังคมลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน” เป็นมาตรการเยียวยาแรงงาน 
ในระบบประกันสงัคม	โดยการลดหยอ่นการส่งเงนิสมทบเขา้กองทุนเป็นระยะเวลา	3	เดอืน	โดยในเดอืนมกราคม	ลกูจา้งและนายจา้ง 
จะได้รับการลดหย่อนเหลือร้อยละ	3	ส่วนเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม	ได้รับการลดหย่อนเหลือร้อยละ	0.5	อย่างไรก็ตาม 
ยังพบปัญหาที่ลูกจ้างส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการลดหย่อนเงินสมทบนี้	 เพราะเป็นจำานวนเงินที่ไม่มากพอต่อการเยียวยา 
ความเดือดร้อน	อีกทั้งยังทำาให้เงินสมทบในกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนลดลงไปจากเดิมด้วย
	 จากประเด็นความไม่พึงพอใจต่อมาตรการเยียวยาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
ในการลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธ์ิ	 เช่น	 ความซับซ้อนในการลงทะเบียน	 การจำากัดจำานวนสิทธ์ิ	 ปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต	 ตลอดจน 
การไม่มีสมาร์ทโฟน	 ทำาให้ประชาชนรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในการได้รับความช่วยเหลือ	 อย่างไรก็ตาม	 จากผลการสำารวจของ	
“สวนดุสิตโพล”	ในคร้ังน้ียังสะท้อนให้เห็นว่า	ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงค่อนข้างพึงพอใจ	แม้ว่าจะมีความขลุกขลักในการดำาเนินงาน
ของภาครัฐอยู่บ้าง	แต่ก็คาดหวังว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
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“What a relief!” Or “Is it really?”	
	 It	has	been	over	a	year	that	we	have	lived	with	COVID-19.	It	is	
hard	 and	 anxious	 for	 everyone	 to	 live	with	 the	 uncertainty	 of	 this	
coronavirus	outbreak.	Each	country	has	its	own	strategies	to	release	
the	tensions	and	hardships	of	its	people.	How	does	the	Thai	government	
respond	to	this	outbreak?	Do	Thai	people	feel	relieved?
	 Thai	government	has	implemented	many	remedial	measures:	
“Rao	Mai	Ting	Kan”,	“Kon-Lar-Krueng	(50:50)”,	“Underprivileged	Card”,	
“Rao	Chana”	and	“Mor.33	policy”.	All	 fiscal	 spendings,	which	have	
been	rendered	to	more	than	half	of	Thai	population	(claimed	by	the	
government),	are	added	up	to	0.35	trillion	baht.	In	addition	to	fiscal	
spending,	 Thai	 government	 also	 comes	 up	 with	 the	 economic	 
stimulation	 packages	 aiming	 to	 financially	 supplement	 locals	 and	 
SMEs.	 Lending	 schemes	 amount	 to	 55	billion	baht.	 Above	 all,	 Thai	
government	has	already	passed	a	1	trillion	COVID	Relief	bill,	which	will	
be	utilized	to	tackle	the	current	pandemic.	The	question	is:	“Will	it	be	
used	effectively?”
	 In	terms	of	the	varieties	of	supports,	Singapore	government	has	
come	 up	with	 various	measures	 and	 supports	 to	 its	 citizens.	 The	
COVID-19	recovery	grant	will	help	those	with:	Loss	of	job,	Involuntary	
No-Pay	 leave,	Loss	of	at	 least	50%	Salary	on	average	 for	at	 least	3	
consecutive	months,	 Kindergarten	 Fee	 Assistance	 Scheme,	 Child	 
Care	 Financial	 Assistance	 and	 The	 Courage	 Fund	 for	 Lower-Income	
Households	 affected	by	COVID-19,	whereas	Thailand	has	not	many	
options.	Many	of	which,	that	are	available	to	the	Thai,	have	got	to	do	
with	the	mobile	application	so	called	“Pao	Tang”.	In	order	to	receive	
the	grant	from	the	Thai	government,	most	of	us	have	to	compete	with	
millions	of	people	during	a	limited	amount	of	time.
	 “Is	 it	 a	 proper	measure?”	 “Are	 we	 satisfied	with	 our	 Thai	 
government	trying	to	alleviate	the	COVID-19	outbreak?”	Only	you	can	
tell.	You	have	the	answers	in	your	hearts.	For	me,	I	feel	sorry	for	millions	
of	people	who	have	not	received	proper	care	from	the	government.	
We	just	have	to	rely	on	our	own	hands	as	always.
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โพลเปิดมุมมองปชช. อะไรคือทางออก ‘จุดก่ึงกลาง ม็อบกับ
รัฐบาล’

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดผลส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน เรือ่ง “จดุกึง่กลางระหว่างการชมุนมุกบัรฐับาล” กลุม่ตวัอย่าง
จ�านวน 1,147 คน โดยส�ารวจระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 พบว่า 
ส่วนใหญ่ติดตามข่าวการชุมนุมทางโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 70.04  
รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก การไลฟ์สด เมื่อถามว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไร 
กับการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 55.33% เห็นว่า 
มีการเคลื่อนไหวแตกต่างจากสมัยก่อน รองลงมา คือ มีเยาวชนคนรุ่นใหม่
เป็นแกนน�า เมือ่ถามว่าประชาชนมคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อท่าทขีองรฐับาล
ที่มีต่อการชุมนุมในครั้งนี้ อันดับแรก ตอบว่าเน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/
จับกุมแกนน�า อันดับสอง ตอบว่ามีการใช้ก�าลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการ 
ที่รุนแรง และอันดับสาม ตอบว่าพยายามควบคุมสถานการณ์

เมือ่ถามว่าประชาชนคิดว่าจดุกึง่กลางระหว่างการชมุนมุกบัรฐับาล
คอือะไร อนัดบัแรก ตอบว่าทกุฝ่ายต้องยอมรบัความเหน็ต่าง ถอยคนละก้าว 
อันดับสอง ตอบว่า รัฐบาลต้องเปิดใจ รับฟังข้อเรียกร้อง เพื่อทบทวนการ
ท�างาน และอันดับสาม ตอบว่านายกฯ ต้องลาออก/แก้ไขรัฐธรรมนูญ/  
ยุบสภา

ทั้งนี้ เม่ือถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุม ณ วันนี้  
พบว่า ไม่เห็นด้วย 27.63% ค่อนข้างเห็นด้วย 25.20% ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย 23.98% และเห็นด้วย 23.19% และเม่ือถามถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อท่าทีของรัฐบาล ที่มีต่อการชุมนุม ณ วันนี้ พบว่า ไม่เห็นด้วย 
39.49% ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 28.60% ค่อนข้างเห็นด้วย 23.63% และ
เห็นด้วย 8.28%

น.ส.พรพรรณ บวัทอง นกัวจิยัสวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
เปิดเผยว่า ผลการส�ารวจสะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ประชาชนจะไม่เห็นด้วย
กับการชุมนุม แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลที่ออกมาตอบโต้เช่นกัน 

การควบคุมสถานการณ์ที่เน้นการจับกุม การสลายการชุมนุมด้วย
แก๊สน�้าตา กระสุนยาง และการฉีดน�้าแรงดันสูง หลายฝ่ายมองว่า
เป็นการกระท�าทีร่นุแรง ไม่ว่าสถานการณ์การชมุนมุและท่าทขีองรัฐบาล
จะเป็นไปในทิศทางเช่นไร สุดท้ายแล้วก็ควรเร่งหาทางออกที่เป็นจุด
กึ่งกลางส�าหรับเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร
รัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เปิดเผยว่า ในระบอบประชาธิปไตย การชุมนุมถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนและได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475 เป็นต้นมา 
ดังนั้น การที่รัฐบาลเลือกวิธีการใช้ก�าลังเข้าสกัดกั้น ปราบปราม จับกุม
คุมขัง แกนน�าและผู้เข้าร่วมชุมนุมแทนการรับมือด้วยสันติวิธี จึงเป็น 
สิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยหลักการสากล เพราะนี่คือการละเมิดสิทธิ 
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน

“รฐับาลควรแสดงวฒิุภาวะผูน้�าและความสามารถในการบริหาร
จัดการด้วยการเปิดพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ให้เกิดการพูดคุยด้วย
ความจริงใจ เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน ขณะท่ี 
ฝั่งผู ้ชุมนุม ซึ่งมารวมกลุ่มกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกทาง 
ความคิดในเรื่องท่ีได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้รัฐ 
ได้รบัทราบปัญหาและน�าไปสู่การก�าหนดแนวทาง กต้็องปรบัแก้ท่าทหีรอื
วิธีการเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้เสียขบวนหรือเสียมวลชนและยังคงมี 
ความชอบธรรมในการชุมนุมตามหลักการประชาธิปไตยต่อไป” 

  (โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ระหว่างการชุมนุมกับรัฐบาล
จุดกึ่งกลาง วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
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	 นับตั้งแต่เหตุการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2563	ก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่
ท�าให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกมาแสดงออกทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านการชุมนุม
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน1	 การชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว	 มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน	 โดยเฉพาะ
เหตปุะทะกนัระหว่างผูช้มุนมุกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	ท�าให้หลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมคีวามเป็นห่วงกงัวลว่า	สถานการณ์จะยดืเยือ้ต่อไป	 
ดังนัน้	 เพือ่สะท้อนความคดิเหน็ของประชาชนและช่วยกันหาทางออกทีเ่ป็นจดุกึง่กลางระหว่างการชมุนมุกบัรฐับาล	“สวนดสุติโพล”	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ	 จ�านวนท้ังสิ้น	 1,147	 คน	 ผ่านระบบออนไลน์	 
ในระหว่างวันที่	 1	 –	 5	 มีนาคม	 2564	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาเฉพาะประชาชนที่เห็นด้วยกับการชุมนุม	 พบว่า	 กลุ่มคนดังกล่าว 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นกัศึกษา	และมีอายตุ�า่กว่า	20	ปี		ไปจนถงึ	29	ปี	โดยประชาชนกลุม่ทีเ่หน็ด้วยกบัการชมุนมุรู้สกึ	“ไม่เห็นด้วย” 
ต่อท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อการชุมนุมถึง	“ร้อยละ 72.93”	 ทั้งนี้	 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวนี้มีความเห็นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาล 
ที่มีต่อการชุมนุม	3	อันดับแรก	ดังนี้	

 อันดับที่  1  มีการใช้กำาลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการท่ีรุนแรง เนื่องจากการใช้มาตรการที่รุนแรงถูกมองว่า
เป็นการละเมดิสทิธแิละเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็และการแสดงออกของประชาชนตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	 25602	 	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงถูกคาดหวังให้มีการใช้มาตรการควบคุมการชุมนุมตามหลักมาตรฐานสากล	 เคารพและ
คุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบแทนการใช้มาตรการที่มุ่งเน้นการจ�ากัดหรือสกัดกั้นการชุมนุม	 เพราะการใช้ความรุนแรง 
จะกอ่ใหเ้กดิสภาวะตึงเครยีดระหวา่งเจา้หนา้ทีข่องรัฐกับประชาชน	และอาจเปน็บอ่เกดิของสถานการณท์ีข่ยายตวัรนุแรงมากขึน้3	

อย่างไรก็ตาม	 จากเหตุการณ์เดียวกันนี้	 ทางฝ่ายรัฐบาลก็มีมุมมองว่า	 การชุมนุมดังกล่าวมีการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่หวงห้ามและ 
ใช้ก�าลังท�าร้ายเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	ดังน้ัน	จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้มาตรการในควบคุมการชุมนุมซ่ึงก็เป็นไปตามหลักสากลเช่นเดียวกัน4  

จุด ระหวา่ง
"การชุมนุม""การชุมนุม" "ท่าทีของรัฐบาล""ท่าทีของรัฐบาล"กับ

ส่วนใหญ่เป�น
นักเรยีน/นักศกึษา 

รอ้ยละ 57.14
 

ประชาชนเหน็ดว้ยตอ่การชุมนุม 
"  23.19" 

 20   50.93 
 20-29   50.67

ประชาชนกลุ่มที�เหน็ดว้ยตอ่การชุมนุมมองทา่ทขีองรฐับาล
ที�มีตอ่การชุมนุม

มีการใช้กาํลังเกินกว่าเหตุ/ใช้มาตรการที�รุนแรง 
ร้อยละ 86.09

ไม่รับฟ�ง/ไม่ให้ความสําคัญกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม 
ร้อยละ 83.83

เน้นการสกัดกั�นการชุมนุม/จับกุมแกนนํา 
ร้อยละ 64.29

ความคดิเหน็ของประชาชนเห็นดว้ยตอ่
การชุมนุมเกี�ยวกบัทา่ทขีองรฐับาล

ที�มีตอ่การชุมนุม
  72.93 

  19.17
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 อันดับที่ 2 ไม่รับฟัง/ไม่ให้ความสำาคัญกับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม	 จากประเด็นข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุม 
เสนอ	3	ข้อหลัก	คือ	(1)	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีและองคาพยพต้องลาออก	(2)	รัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญ
ทนัทเีพือ่รบัรา่งแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน	และ	(3)	ปฏริปูสถาบนักษตัรยิใ์หอ้ยูภ่ายใตร้ฐัธรรมนญูตามระบอบประชาธปิไตย5 
พบว่า	ข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง	ดังจะเห็นได้จากแถลงการณ์ของคณะราษฎรที่ระบุว่า	หากรัฐ
ยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้อง	 คณะราษฎรก็จะไม่ละทิ้งอุดมการณ์เช่นกัน6	นั่นก็หมายความว่า	 คณะราษฎรจะยังคงชุมนุมต่อไป
จนกว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

 อันดับที่ 3 เน้นการสกัดกั้นการชุมนุม/จับกุมแกนนำา โดยภายหลังที่มีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องและยกระดับ
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน	 พบว่า	 เริ่มมีมาตรการในการจับกุมบุคคลที่ถูกประเมินว่าเป็น	 “แกนน�า”	 ของผู้ชุมนุม	 ทั้งนี้	 ผู้ชุมนุม 
มองเหตุการณ์ดังกล่าวว่า	 เป็นยุทธวิธีในการขัดขวางการชุมนุมของรัฐบาล	 และเป็นความพยายามท่ีล้มเหลว	 แม้จะ 
มีการจับกุมแกนน�าก็ไม่สามารถลดทอนจ�านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมได้	 เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมมีมุมมองความเชื่อว่า	 ทุกคนที่เข้าร่วม 
ในการชุมนุมล้วนด�ารงอยู่ในสถานะแห่ง	“แกนน�า”7		ของการชุมนุมนั่นเอง	
	 จากข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวข้างต้น	 หากรัฐบาลต้องการแสวงหาทางออกอย่างสันติในสถานการณ์นี	้ 
อาจต้องระมดัระวงัรอบคอบในการใช้มาตรการควบคุมผูช้มุนมุ	โดยควรด�าเนนิการตามมาตรฐานสากล	เคารพและคุม้ครองเสรภีาพ 
ในการชุมนุมโดยสงบ	 ควรต้องปรับเปลี่ยนท่าทีให้เกิดการรับฟังและพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างชัดเจนว่า	 จะมีการน�าข้อเสนอ 
ดังกล่าวมาแก้ไขมากน้อยเพียงใด	 และที่ส�าคัญคือ	 ควรต้องแสดงออกถึงความจริงใจในการรับฟังและแก้ปัญหา	 จึงจะสามารถ 
ช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งที่ก�าลังปะทุอยู่ในขณะนี้ให้เย็นลงได้8

1ไทยรัฐออนไลน์.	(2564).	ไทม์ไลน์ ครบ 1 ปี จุดกำ�เนิด "ม็อบร�ษฎร" ปร�กฏก�รณ์สะท้�น รบ.บิ๊กตู่ สู่จุดจบ?.	เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	 
	 2564,	จาก	https://www.thairath.co.th/news/politic/2000536
2ประชาชาติธุรกิจ.	(2564).	สภ� น.ศ. 18 มห�วิทย�ลัย ประณ�มเจ้�หน้�ที่ใช้คว�มรุนแรง สล�ยม็อบ 28 ก.พ..	เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	 
	 2564,	จาก	https://www.prachachat.net/politics/news-623263	
3ไทยโพสต์.	 (2564).	พท.ประณ�มสล�ยม็อบ28กุมภ�! ซัดเคยชินใช้คว�มรุนแรง.	 เข้าถึงเมื่อ	 6	 มีนาคม	 2564,	 จาก	 https://www. 
	 thaipost.net/main/detail/94599
4บีบีซี	นิวส์.	(2564).	ชุมนุม 28 ก.พ.: น�ยกรัฐมนตรีวอนสื่ออย่�นำ�เสนอข่�วเพียงด้�นเดียว พร้อมแจงเจ้�หน้�ที่ใช้ม�ตรก�รต�มหลัก 
 ส�กล.เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	2564,	จาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-56235884
5บีบีซี	นิวส์.	(2564).	คณะราษฎร	2563:	ฟังเหตุผลของคนที่ตั้งคำ�ถ�มต่อก�รชุมนุมและ 3 ข้อเรียกร้อง.	เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	2564,	 
	 จาก	https://www.bbc.com/thai/thailand-54655786
6	ไทยรัฐออนไลน์.	(2564).	ม็อบล�มทั่วประเทศ กทม.ด�วกระจ�ย 4 แห่งเบิ้ม ๆ  รุมสับรัฐบ�ลสล�ยเกินเหตุ.	เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	2564,	 
	 จาก	https://www.thairath.co.th/news/politic/1955456
7มติชนสุดสัปดาห์.	(2564).	E-DUANG: แผนลึก สกัดกั้น ก�รชุมนุม 19 กันย�ยน ณ ท่�พระจันทร์.	เข้าถึงเมื่อ	6	มีนาคม	2564,	จาก	  
	 https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_339658
8ข่าวสด.	 (2564).	 ร�ยง�นพิเศษ: ข้อเรียกร้องผู้ชุมนุม-ท�งออก‘บิ๊กตู่’.	 เข้าถึงเมื่อ	 6	 มีนาคม	 2564,	 จาก	 https://www.khaosod. 
	 co.th/politics/news_5174391
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	 กำรเคลื่อนไหวทำงสังคมเป็นปรำกฏกำรณ์ส�ำคัญในระบอบประชำธิปไตย	
ซ่ึงเป็นภำพสะท้อนให้เห็นได้ถึงควำมล้มเหลวของกำรเมืองในระบบตัวแทน	
ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม	 (social	movement)	 ที่ก่อให้เกิดกำรชุมนุมของ 
ฝงูชน	หรอืทีเ่รำมกัเรยีกขำนว่ำ	“มอ็บ”	(mob)	จงึมใิช่ควำมแปลกแยกทำงกำรเมอืง	
(political	 alienation)	 หำกแต่เป็นส่ิงที่รัฐบำลต้องให้ควำมสนใจ	 ใส่ใจ	 เคำรพ 
ในสทิธิมนษุยชน	และสิทธใินควำมเป็นพลเมอืง	โดยมองในฐำนะของควำมเสมอภำค
ไม่ว่ำจะเป็นขบวนกำรสนบัสนนุ	หรอืขบวนกำรต่อต้ำน	หรอืขบวนกำรโต้กลบัอ�ำนำจ
รัฐ	ย่อมต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นปฏิปักษ์
	 แม้ว่ำขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมหรือ	 “ม็อบ”	 อำจมีส่วนในกำรก่อให้
เกดิผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัของผู้คนจ�ำนวนหนึง่	แต่กำรจัดกำรควำม
ขัดแย้ง	 และกำรสร้ำงควำมสมดุลเป็นภำระหน้ำที่ของรัฐบำลซ่ึงเป็นผู้ใช้อ�ำนำจ
ทำงกำรบริหำรที่พึงต้องกระท�ำมำกกว่ำกำรปฏิเสธกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
อันเป็นหัวใจหลักของกำรสร้ำงและพัฒนำประชำธิปไตย

poll
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77ครอบครัวไทยในยุคโควิด-19



 
 

สวนดุสิตโพล เผย หนี้บาน - ตกงาน ปัญหาระดับท็อปครอบครัว
ไทยยุคโควิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบต่อชวิีตของ
ประชาชน ท�าให้ต้องปรับเปล่ียนวิถีชีวิต รายจ่ายเพิ่ม รายได้ลด เกิด
ความเครียด วิตกกังวลจนน�าไปสู ่การกระทบกระทั่งและปัญหาอ่ืนๆ                              
ในครอบครัว ล่าสุด สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส�ารวจความคิด
เห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 1,184 คน (ส�ารวจทาง
ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 เรื่อง ครอบครัวไทยในยุค 
โควิด-19 

โดยปัญหาครอบครัวที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาหนี้สิน 75.41% คน 
ในครอบครัวตกงาน/ว่างงาน 69.96% ความเครียด/โรคซึมเศร้า 67.19% 
การทะเลาะเบาะแว้ง 36.02% และการเลิกรากัน/หย่าร้าง 30.30% 
พฤติกรรมครอบครัวไทยที่เพิ่มขึ้น คือ การดูแลสุขภาพของตนเองและคน 
ในครอบครวัและทีล่ดลง คอื การเดนิทางท่องเทีย่ว ปัญหาหนกัอกเกีย่วกบั
ครอบครัว คือ รายรับไม่พอกับรายจ่าย ซึ่งหากมองในแง่บวกเห็นว่า 
โควิด-19 ท�าให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น 

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต กล่าวว่า ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีโควิด-19 ปัญหาครอบครัวไทย
ก็ยังเป็นเรื่องปากท้อง รายได้ หนี้สิน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี เรื่องเศรษฐกิจ 
กย็งัเป็นปัญหาหลกัของคนไทย ขึน้อยูก่บัว่ารฐับาลจะมองเหน็ปัญหาระดบั
จุลภาคนี้หรือไม่ และจะมีแนวทางในการแก้ไขทั้งในระดับประเทศและ
ระดับครัวเรือนอย่างไร เพราะครอบครัวนั้นเป็นหน่วยเริ่มต้นของสังคม  
ถ้าทกุครอบครวัอยูด่มีเีงนิใช้กย่็อมส่งผลให้ภาพรวมคุณภาพชีวิตของคนไทย
นั้นดี  มีความสุขนั่นเอง

 ขณะที่ ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลส�ารวจพบว่า 
ผลกระทบเชิงลบหลักที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นเศรษฐกิจ คือ ปัญหาการ
ตกงาน ว่างงาน ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ก่อให้เกิดหนี้สิน
ตามมาและเกิดสภาวะความเครียด ซึ่งความเครียดนั้นมิได้มีเพียง 
แค่ปัญหาปากท้องเท่านัน้ แต่มคีวามเครยีดทีม่าจากความกงัวลใจในเรือ่ง
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

“จะเห็นได้ว่าผู ้คนติดตามข่าวสารและสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างใกล้ชดิ เพือ่หลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงัพืน้ทีสุ่ม่เสีย่ง ส่งผล
ให้การเดินทางท่องเที่ยวลดลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม 
ในสภาวการณ์แพร่ระบาดนี้ ข้อดีที่เห็นได้ชัด คือ การที่ครอบครัวได้อยู่
ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ร่วมดแูล ให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนัเพือ่ก้าวข้าม
ผ่านสภาวการณ์เช่นนี้ไปได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง”

  (โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 

คณบดีโรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

ในยุคโควิด-19
ครอบครัวไทย

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
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ในยุคโควิด -19
ครอบครัวไทย
ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต  อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพมาดา  วิชาศิลป
ประจำสัปดาห  คณบดีโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ 
โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร 
  และนายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด กองประชาสัมพันธ
สถานที่  : Mock up Room หองปฏิบัติการจำลองบนเครื่องบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

poll
ep.24

talk

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

รับชม
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	 ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม	ที่ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่	2	คนขึ้นไปมาอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
ในฐานะสามีภรรยา	 พ่อแม่	 พี่น้อง	 มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	 ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน	 ตัดสินใจร่วมกัน	 รับรู้ทุกข์
สุขร่วมกัน	 ช่วยเหลือเกื้อกูล	 ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อการด�ารงอยู่ในสังคมต่อไป1	 ทั้งนี้	 ภายหลัง 
จากการแพร่ระบาดของโควิด-19	ก็ได้พบว่า	นอกจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และ 
สิง่แวดล้อมในด้านต่าง	ๆ	แล้ว	ยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถาบนัครอบครวัทัง้ทางบวกและลบอีกด้วย	ผลกระทบทางบวก	อาทเิช่น	 
ท�าให้มีเวลาและท�ากิจกรรมภายในครอบครัวมากขึ้น	 ในขณะที่	 ผลกระทบทางลบ	 อาทิเช่น	 ปัญหาการว่างงานซึ่งก่อให้เกิด
ความเครียดและท�าลายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ง่ายขึ้น	เป็นต้น	
	 ดังนั้น	 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดต่อครอบครัวไทยในยุคโควิด-19 
“สวนดุสิตโพล”	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	จึงได้ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ	จ�านวนทั้งสิ้น	1,184	คน		ผ่านระบบ
ออนไลน์	ในระหว่างวนัท่ี	9	-	12	มนีาคม	2564	พบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า	ปัญหา	3	อนัดบัแรกทีมี่ผลกระทบต่อครอบครวัไทย 
ในยุคโควิด-19	มากที่สุด	คือ	หนี้สิน	คนในครอบครัวตกงาน/ว่างงาน	และความเครียด/โรคซึมเศร้า	ดังนั้น	เมื่อท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าวในเชิงลึกต่อไป	ก็พบว่า	กลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวจากปัญหาดังกล่าว	ได้แก่	

 1. ปัญหาหนี้สิน พบว่า	 ผู้ท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง	 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 และพนักงานบริษัท	 มีปัญหาหนี้สินใน
ครอบครวัเพิม่มากขึน้	สอดคล้องกบัการส�ารวจสถานภาพหน้ีครัวเรอืนของหอการค้าไทยเมือ่ป	ี2563	ทีร่ะบวุ่า	จ�านวนหน้ีเฉล่ียของ 
ครวัเรอืนและการผอ่นช�าระมสีงูถงึ	483,950	บาทตอ่ครวัเรอืน	เปน็การขยายตัวสงูถงึ	42.3%	โดยปจัจยัทีท่�าให้กอ่หนีเ้พิม่ขึน้	เปน็ผล 
มาจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น	 การขาดรายได้เนื่องจากถูกออกจากงาน	 และมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	 หนี้สินที่ก่อขึ้น 
เป็นการก่อหนี้ใหม่มากกว่า	 70%	 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19	 ที่ท�าให้เศรษฐกิจไม่ดี	 และมีการก่อหนี้สินเพ่ิมสูงขึ้น2 

                                                                                                    "กลุ่มอาชีพที�ได้รับผลกระทบต่อครอบครัว"กลุ่มอาชีพที�ได้รับผลกระทบต่อครอบครัว
                                                                                                        จากป�ญหาที�เกิดจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19"จากป�ญหาที�เกิดจากการเเพร่ระบาดของโควิด-19"

         ป�ญหาความเคร �ยด/ความกงัวลเพิ�มขึ�นป�ญหาความเคร �ยด/ความกงัวลเพิ�มขึ�นป�ญหาความเคร �ยด/ความกงัวลเพิ�มขึ�น
1.อาชพีคร/ูอาจารย ์รอ้ยละ 1.อาชพีคร/ูอาจารย ์รอ้ยละ 72.3472.34
2.อาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 2.อาชพีรบัจา้ง รอ้ยละ 58.8058.80
3.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 57.2957.29

         ป�ญหาหนี�สินเพิ�มขึ�นป�ญหาหนี�สินเพิ�มขึ�นป�ญหาหนี�สินเพิ�มขึ�น

2.อาชพีธรุกิจส่วนตัว/ค้าขาย2.อาชพีธรุกิจส่วนตัว/ค้าขาย    รอ้ยละ รอ้ยละ 36.5736.57                      
3.อาชพีพนักงานบรษัิท รอ้ยละ 3.อาชพีพนักงานบรษัิท รอ้ยละ 35.5335.53

         ป�ญหาตกงาน/วา่งงานเพิ�มขึ�นป�ญหาตกงาน/วา่งงานเพิ�มขึ�นป�ญหาตกงาน/วา่งงานเพิ�มขึ�น

อนัดบัอนัดบัอนัดบั

1.อาชพีรบัจ้าง รอ้ยละ 1.อาชพีรบัจ้าง รอ้ยละ 46.7846.78

อนัดบัอนัดบัอนัดบั

1.อาชพีพนกังานบรษิทั รอ้ยละ 1.อาชพีพนกังานบรษิทั รอ้ยละ 42.1342.13
2.อาชพีคร/ูอาจารย ์รอ้ยละ 2.อาชพีคร/ูอาจารย ์รอ้ยละ 40.4340.43
3.อาชพีธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย3.อาชพีธรุกจิสว่นตวั/คา้ขาย    รอ้ยละ รอ้ยละ 40.3040.30

อนัดบัอนัดบัอนัดบั
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นอกจากนี้	 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการเป็นหนี้	 ขวัญชนก	 วุฒิกุล	 (2563)	 ได้แยกหน้ีครัวเรือนตามอาชีพ	 พบว่า	 ในกรณี 
ของกลุ่มอาชีพรับจ้างรายวัน	อันดับแรก	คือ	หนี้เพื่อการใช้จ่ายทั่วไป	อันดับสอง	คือ	หนี้รถ	และอันดับสาม	เป็นหนี้ที่เกิดจาก 
การยืมหน้ีใหม่มาใช้หน้ีเก่า	ซ่ึงหน้ีอันดับแรกกับอันดับสามน้ันสะท้อนให้เห็นว่า	ลูกจ้างรายวันตกอยู่ในวงจรหน้ีแบบหาทางออกไม่ได้	
ทั้งการยืมมาเพื่อใช้จ่ายเป็นผลมาจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย	 และกลุ่มธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ	 พบว่า	 หนี้อันดับหนึ่ง 
มาจากการลงทุนในกิจการ	อันดับสอง	รถ	และอันดับสาม	บ้าน3		ซึ่งเป็นหนี้เพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต	ดังนั้น	รัฐบาล
จึงควรหามาตรการเยียวยาเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะปัญหาเรื่องปากท้อง	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรกในการด�ารงชีวิตของประชาชน

 2. ปัญหาคนในครอบครัวตกงาน/ว่างงาน	 พบว่า	 ผู้ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท	 ครู/อาจารย์	 และ 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย	 มีปัญหาคนในครอบครัวตกงาน/ว่างงานเพิ่มมากข้ึน	ทั้งนี้	 การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ได้ส่งผลต่อทุก 
ภาคธรุกจิทัว่โลก		ไมว่า่จะเป็นธรุกิจขนาดเลก็หรือขนาดใหญ	่		ซ่ึงในสว่นของประเทศไทยนัน้	ภายหลังจากทีร่ฐับาลไดป้ระกาศภาวะฉกุเฉนิ 
เมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2563	 ซึ่งส่งผลให้มีการ	 “ล๊อกดาวน์”	 ได้แก่	 การปิดพื้นที่สาธารณะท่ัวประเทศ	 ปิดน่านฟ้าไทย	 ระงับ 
การเดินทางข้ามจังหวัด	 และเคอร์ฟิว	 ก็ส่งผลท�าให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลงหรือจ้างคนออก	ท�าให้เกิดปัญหา
การตกงาน	ว่างงาน	ไม่มีงานท�าอย่างฉับพลันสูงถึงร้อยละ	16.8	ของก�าลังแรงงาน4		ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้	เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อปัญหาครอบครัวในด้านต่าง	ๆ	ตามมาอีกมากมาย

 3. ปัญหาความเครียด/ความกังวล	พบว่า	ผู้ที่ประกอบอาชีพครู/อาจารย์	รับจ้าง	และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	
มีปัญหาความเครียด/ความกังวลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพครู/อาจารย์ที่มีปัญหาความเครียด/ 
ความกงัวลเปน็อันดบัหนึง่นัน้	อาจเนือ่งมาจากในยคุโควดิ-19	มีการส่ังปดิโรงเรยีน	ส่งผลให้คร/ูอาจารยต้์องจัดการเรยีนการสอน
ในรูปแบบใหม่	ต้องปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน	ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบไลฟ์สด	ตัดต่อวิดีโอโพสต์ลง 
ยูทูบ	 หรือสร้างเว็บไซต์ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้เนื้อหาต่าง	 ๆ	 แทนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม	 ตลอดจนอาจต้องรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เพื่อใช้ประกอบในการสอน	 ส่ิงเหล่าน้ีย่อมก่อให้ครู/อาจารย์มีความเครียด/ 
ความกังวลในปรับตัวได้เช่นกัน

1 thaihealthlife.	(2558). ครอบครัว และการทำาให้ครอบครัวมีความสุข.	สืบค้นเมื่อ	13	มีนาคม	2564,	จาก	https://thaihealthlife. 
	 com/ครอบครัว
2มติชนออนไลน์.	 (2564).	หนี้ครัวเรือนพุ่งสุดรอบ 12 ปี ‘ม.หอการค้า’ จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก.-คุมโควิด-เยียวยาอาชีพอิสระ.  
	 สืบค้นเมื่อ	13	มีนาคม	2564,	จาก	https://www.matichon.co.th/economy/news_2523648
3ขวัญชนก	 วุฒิกุล.	 (2563).	 แยกหนี้ครัวเรือนตามอาชีพ ใครรุ่ง-ใครร่วง.	 สืบค้นเมื่อ	 13	 มีนาคม	 2564,	 จาก	 https://www. 
	 businesstoday.co/?s=แยกหนี้ครัวเรือนตามอาชีพ+ใครรุ่ง+ใครร่วง
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ครอบครัวยุคโควิด-19	 ต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน	
รวดเร็ว	 และมีควำมไม่แน่นอน	 ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วส่งผลกระทบ 
หลำยด้ำน	 ท้ังมิติด้ำนสุขภำพกำยและสุขภำพใจ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 
โควิด-19	และมำตรกำรล็อกดำวน์ท�ำให้สมำชิกในครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนวิถีกำร
ด�ำรงชีวิต	และถูกบีบให้ต้องใช้พื้นที่	“บ้ำน”	ร่วมกัน	สถิติของประเทศจีนมีรำยงำน
ว่ำมีกำรหย่ำร้ำงเพิ่มมำกขึ้น	 เนื่องจำกสำมี-ภรรยำต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้ำนมำกขึ้น	
นอกจำกนี้	 รำยงำนกำรศึกษำในยุโรปพบว่ำ	 เมื่อต้องท�ำงำนจำกบ้ำน	ท�ำให้	 “แม่”	
ต้องรับภำระมำกข้ึนในกำรดูแลลูกในด้ำนกำรเรียนที่ต้องมีกำรปรับตัวเข้ำกับโหมด
กำรสอนแบบออนไลน์	พร้อม	ๆ	กับกำรดูแลงำนบ้ำนและท�ำงำนหลักของตนเอง
 ส�ำหรบัในกรณขีองประเทศไทย	ผลกำรส�ำรวจจำกสวนดสุติโพลสะท้อนให้เหน็
ว่ำโควดิ-19	เป็นกญุแจท่ีไขให้เห็นปัญหำโครงสร้ำงของระบบเศรษฐกจิไทย	ทีแ่รงงำน
ไม่มีควำมม่ันคงในกำรท�ำงำนและไม่มีควำมม่ันคงในรำยได้	 จำกสถิติพบว่ำ	 ในแง่
ควำมมั่นคงในกำรท�ำงำน	เกินกว่ำร้อยละ	40	ของพนักงำนบริษัท	ครู	และ	อำชีพ
ค้ำขำย	ต้องเผชิญกับปัญหำตกงำนหรือว่ำงงำน	 ในขณะที่เกินกว่ำร้อยละ	45	ของ 
ผูป้ระกอบอำชพีรบัจ้ำงเป็นหนีเ้พิม่มำกขึน้	และกว่ำร้อยละ	35	ของผูม้อีำชพีค้ำขำย	
และพนกังำนบรษิทั	ต้องมภีำระหนีส้นิเพิม่ขึน้หลังโควดิ-19	ซึง่นอกจำกควำมไม่มัน่คง
ทำงด้ำนกำรท�ำงำนและรำยได้แล้ว	 ยังพบด้วยว่ำแรงงำนไทยไม่มีควำมสำมำรถใน
กำรล้มเร็วลุกไว	 (Resilient)	 กว่ำร้อยละ	 70	 ของอำชีพครู	 อำจำรย์ต้องเผชิญกับ
ควำมเครียดมำกขึ้น	 ซ่ึงอำจจะเกิดจำกกำรที่ต้องเปล่ียนวิธีกำรท�ำงำนทั้งหมด	 
ซึ่งหมำยควำมว่ำ	แรงงำนไทยยงัคงจ�ำเป็นทีจ่ะต้องพฒันำทกัษะท่ีจ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน 
ในโลกยุค	New	Normal	
	 กำรที่แรงงำนกลุ่มที่มีควำมไม่มั่นคงในกำรท�ำงำนและรำยได้ถูกผลักให้เข้ำ
มำอยู่กับสมำชิกในครอบครัวในพื้นที่บ้ำน	หมำยถึง	 กำรเผชิญกับสถำนกำรณ์ใหม่
และกำรต้องปรบัตวัใช้ชีวติแบบ	Next	Normal	ทัง้ในแง่ของกำรใช้พืน้ท่ีบ้ำนร่วมกัน	
กำรจัดแบ่งงำนกันท�ำภำยในบ้ำน	 กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบต่อภำรกิจ 
ควำมรับผิดชอบงำนหรือกำรเรียนของตนเอง	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ลด 
น้อยลง	 โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรื่องกำรเงินในครอบครัว	 กำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็น 
เพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรใช้ชีวิต	 กำรเรียน	 หรือกำรท�ำงำนในยุค	 Next	 Normal	 
ในขณะท่ีต้องเผชิญกับควำมพลิกผันและควำมไม่แน่นอนท่ีเกิดจำกงำนที่ไม่มั่นคง	 
ซ่ึงควรตั้งค�ำถำมกับระบบโครงสร้ำงสวัสดิกำรที่มองเห็นสภำพครัวเรือนที่มีควำม 
แตกต่ำงหลำกหลำยด้วย
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	 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรสัโคโรน่ำส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนนิชวีติของ
ทกุคนอย่ำงหลกีเล่ียงไม่ได้	กำรใช้มำตรกำรต่ำง	ๆ 	ของภำครฐัในกำรสกดักำรแพร่ระบำด
ของโรคส่งผลต่อภำคอตุสำหกรรมต่ำงๆ	เช่น	ภำคกำรส่งออกทีห่ดตวั	ภำคอตุสำหกรรม
กำรท่องเทีย่วและอตุสำหกรรมเกีย่วเนือ่งต้องหยดุชะงกั	ท�ำให้บรษิทัประสบปัญหำกำร
ขำดสภำพคล่องหรือสภำพคล่องตึงตัวมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก	ซึ่งผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็ก	 คือ	 กลุ่มที่เปรำะบำงมำกที่สุดและกระทบต่อผู้ใช้แรงงำนในสถำนประกอบ
กำรนั้น	ๆ 	อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้	อย่ำงไรก็ตำมข้อเท็จจริงที่พบ	คือ	อัตรำเงินเฟ้อแม้ยังไม่
ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมำก	 แสดงว่ำรำคำสินค้ำยังคงไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น	 หำกแต่ว่ำ 
ผู ้บริโภคส่วนใหญ่ยังล�ำบำกเนื่องจำกขำดก�ำลังซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น 
ต่อกำรด�ำรงชีวิต
	 ข้อมูลของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ	แสดงให้เห็นว่ำ	ก่อนสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรคไวรัสโคโรน่ำ	รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนคือ	26,018	บำท	ส่วนค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ยต่อเดือนคือ	20,742	บำท	และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนคือ	164,055	บำท	ดังนั้น
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินภำคครัวเรือนต้องน�ำเงินออมมำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภค	 อย่ำงไร
ก็ตำมภำคครัวเรือนบำงส่วนยังคงมีภำระหนี้สินค่อนข้ำงสูง	 หำกภำครัฐใช้มำตรกำร 
ในกำรสกัดกำรแพร่ระบำดของโรคอย่ำงเข้มงวดต่อไปซึ่งท�ำให้เศรษฐกิจไม่ฟื ้นตัว	 
ภำคครัวเรือนจ�ำเป็นต้องหำเงินจำกกำรกู้ยืมเพ่ิมเติมจำกแหล่งต่ำงๆ	 มำเพื่อใช้ใน 
กำรด�ำรงชีพ	เช่น	กำรยืมเงินจำกคนในครอบครัว	หรืออำจต้องกู้ยืมจำกธนำคำร
	 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อภำค 
กำรผลิตที่แท้จริง	 (Real	 Sector)	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพื่อ 
ตอบสนองควำมต้องกำร	 โดยเฉพำะธุรกิจขนำดกลำงและขนำดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มที ่
เปรำะบำงที่ประสบปัญหำกำรขำดสภำพคล่องหรือสภำพคล่องตึงตัว	 ส่งผลให้ธุรกิจ 
เหล่ำนี้อำจลดกำรจ้ำงงำนหรือลดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับแรงงำนลง	 รวมทั้งผลจำก
กำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศไทยค่อนข้ำงต�ำ่มำหลำยปีต่อเนือ่ง	มผีลท�ำให้
ก�ำลงัซือ้ของประชำชนขยำยตวัต�ำ่ตำมไปด้วย	ดงันัน้ด้วยสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน
ในขณะนี้จึงเป็นไปได้ที่แรงงำนจะเกิดควำมเครียดหรือวิตกกังวลต่อผลกระทบหรือ 
ควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต	
	 ปัญหำกำรว่ำงงำนเป็นปัญหำที่ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และประชำชน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันภำครัฐได้ด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 
กำรว่ำงงำนโดยกำรใช้มำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ในหลำยมำตรกำร	 อย่ำงไรก็ตำมปัญหำกำร 
ว่ำงงำนเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ส�ำคัญที่ต้องช่วยกันแก้ไข	 โดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้มี
กำรฝึกอำชีพเพื่อให้สำมำรถท�ำงำนใหม่ทดแทนงำนในภำคอุตสำหกรรมเดิมที่ต้องใช้
ระยะเวลำทีใ่นกำรฟ้ืนตวั	เช่น	ภำคอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วและอุตสำหกรรมเกีย่วเนือ่ง 
ในกำรฝึกอำชีพและฝึกทักษะนั้นควรเป็นทักษะท่ีตอบสนองต่อกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบัน	เช่น	ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล	เป็นต้น
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อพยพเข้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล 
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ เปิดเผยว่า สวนดสุติโพล มหาวิทยาลัยสวนดสุติ 
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แรงงานข้ามชาติอพยพเข้า
ประเทศไทย” ในกลุ่มตัวอย่าง 1,167 คน ส�ารวจวันที่ 22 – 25 มี.ค.  
พบว่า ประชาชนคิดว่าแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยเพราะ
สาเหตใุด ได้ค่าแรงมากกว่า 69.01% ท�ามาหากนิได้ง่ายกว่า 67.12% 
ชวีติความเป็นอยูล่�าบาก ฝืดเคอืง 63.78% แสวงหาชวีติความเป็นอยู่
ที่สุขสบายกว่าเดิม 54.42% แรงงานของไทยขาดแคลน 53.48% 
อย่างไรก็ตาม การที่มีแรงงานเข้ามาจ�านวนมากนั้นประชาชนมองว่า 
อาจท�าให้เกดิการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ  มากขึน้ 67.67% เกดิการ
แย่งอาชีพของคนงานในประเทศ 62.01% แรงงานข้ามชาติต้องการ
แสวงหาการด�าเนนิชีวิตทีด่กีว่า 59.09% เป็นการดิน้รนทางเศรษฐกจิ 
58.15% ก่อให้เกิดอาชญากรรมและความไม่ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 53.69%

  เมื่อถามว่าแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยจะส่งผล 
กระทบต่อประเทศไทยในเรื่องใดบ้าง ประชาชน 81.41% ระบุว่า  
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โควิด 74.38% ระบุว่า ปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพ่ิมขึ้น 68.81% เจ้าหน้าท่ีกระท�าผิด
กฎหมายเปิดให้มกีารลกัลอบเข้าเมอืง 64.27% งบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ในการดแูลแรงงานข้ามชาตแิละ 59.55% ความปลอดภัย โดยเฉพาะ
สถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทย ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรท�าคือ 
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ีอย่างเข้มงวด ไม่ทุจริต 75.16% 
มีมาตรการป้องกัน/เตรียมรับมือในระยะยาว 72.13% เฝ้าระวังตาม
แนวชายแดนอย่างเคร่งครัด 65.01% ค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมา
อย่างรอบด้าน 64.75% และมีจุดคัดกรองโรคติดต่อ 57.38%

  “สถานการณ์แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยจ�านวน
มากนัน้ เป็นเพราะค่าแรงขัน้ต�า่ของไทยสงูกว่าประเทศต้นทาง รวมถงึ
สภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่ในไทยก็อาจจะดีกว่าในภาพรวม ท�าให้

ตัวเลขแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งถูกและไม่ถูกกฎหมาย 
มจี�านวนสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จงึเป็นเรือ่งทีภ่าครฐัต้องรบัมือในระยะ
ยาว โดยจะต้องค�านึงถึงหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
เหมาะสมด้วย” 

ด ้านนายยุทธพงษ ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเข้ามา
ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีเหตุผลหลักคือ ความจ�าเป็น
ทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มแรงงานดังกล่าว มีค่าแรงที่ถูกกว่าแรงงาน
ไทย มีความอดทนสู้งาน ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีของนายจ้างท�าให้
เกิดการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ผลการส�ารวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่พบว่า
สาเหตทุีแ่รงงานข้ามชาตินิยมเข้ามาท�างานในประเทศไทยมากเป็น
อันดับ 1 คือ ได้ค่าแรงที่มากกว่า ส่วนผลกระทบจากกรณีแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาท�างานมากข้ึน ประชาชนส่วนใหญ่กังวลเร่ือง 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโควิด-19 และมองว่า
รัฐบาลควรด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
เข้มงวด ไม่ทจุรติ ประเดน็ดงักล่าวถอืเป็นความท้าทายทีท่กุภาคส่วน
ในสงัคม ต้องร่วมกนัปฏบิตัแิละรบัผดิชอบอย่างเคร่งครดั เพือ่รักษา
ความสมดุล ระหว่างการใช้แรงงานข้ามชาติ กับการจัดการผล 
กระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม

แรงงานข้ามชาติ
ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี

(โดย น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล
นายยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม  2564
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ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา  สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
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โดยนักวิชาการ   ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา  คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ  พันธพรสม กองประชาสัมพันธ
ภาพ  :  นายพงษปภาพ  นาคเวช นางสาวนฤมล  พิเศษกุญชร 
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‘แรงงานอพยพ’ สายน้ำที่
ไมมีวันหยุดไหลเขาประเทศ
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	 ประเทศไทยถกูจดัอนัดับให้เป็นประเทศท่ีมีการเปิดรบัแรงงานข้ามชาตเิข้ามาท�างานมากเป็นอันดบัที	่ 17	 ของโลก	 และ 
เป็นอนัดบั	 1	 ของอาเซียน1	ทัง้นี	้ แรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามาท�างานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน	อาทิ	 
เมียนมา	 กัมพูชา	 และลาว	 โดยในจ�านวนของแรงงานข้ามชาติทั้งหมดนั้น	 เป็นแรงงานจากเมียนมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 47	 
ทัง้นี	้ การเข้ามาท�างานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาตดิงักล่าว	 ก่อให้เกดิผลกระทบต่อประเทศไทยทัง้ในด้านบวกและด้านลบ	 
โดยในด้านบวกพบว่า	สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางประเภททีค่นไทยไม่นยิมท�า	ในขณะทีด้่านลบพบว่า	เป็นสาเหต ุ
ของปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหลายประการ	 เช่น	 ปัญหาด้านสาธารณสุข	 ปัญหาด้านอาชญากรรม	 และปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	ท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการด�ารงชวิีตของคนไทยอย่างหลกีเลยีงไม่ได้2

	 จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจ�านวนทั้งสิ้น	 1,167	 คน	 โดย	 “สวนดุสิตโพล”	 มหาวิทยาลัย					
สวนดุสิต	 ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่	 22-25	 มีนาคม	 2564	 ในหัวข้อ	 “ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณีแรงงานข้ามชาติ 
อพยพเข้าประเทศไทย”	พบข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจคือ	ประชาชนกลุ่มผู้มอีาย	ุ50	ปีข้ึนไปค่อนข้างมคีวามกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์แรงงาน
ข้ามชาตอิพยพเข้าประเทศไทยในประเด็นท่ีว่า	“อาจท�าให้เกิดการแพร่ของโรคระบาดต่าง	ๆ	มากข้ึน”	สงูกว่าประชาชนกลุม่อืน่	ๆ	 
โดยพบว่า	 มีความคิดเห็นในประเด็นนี้สูงถึง	 ร้อยละ	 85.07	 เมื่อเทียบกับความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อประเด็น
เดียวกันนี้ที	่ร้อยละ	67.67	ทัง้นี	้อาจเนือ่งมาจากการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	ระลอกใหม่3	ทีเ่ช่ือว่า 
มจุีดเริม่ต้นของการแพร่ระบาดมาจากแรงงานข้ามชาตทิีลั่กลอบเข้ามาท�างานในประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคดักรองโรค
และการกกัตวัตามระเบยีบของกระทรวงสาธารณสขุ	และมกีารน�าเชือ้เข้ามาแพร่ในนคิมแรงงานข้ามชาตทิีต่นท�างานอยู	่ เช่น	ตลาด	
หรอืโรงงานอตุสาหกรรม	 ต่อจากนัน้จงึแพร่กระจายออกมาสู่ประชาชนชาวไทยท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ	และลุกลามไปยงัภมิูภาคต่าง	ๆ	
ทัว่ประเทศต่อไป
	 เมื่อเจาะลึกลงไปในมุมมองของประชาชนกลุ่มนี้ต่อประเด็น	“แรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทยได้ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยในเร่ืองใด”	ก็ย่ิงสะท้อนให้เหน็ว่า	ประชาชนกลุม่ผูมี้อายุ	50	ปีข้ึนไปค่อนข้างมคีวามกังวลต่อผลกระทบท่ีเกดิจากการ
อพยพของแรงงานข้ามชาตใินด้านการแพร่ระบาดของโควดิ-19	โดยมีความคดิเหน็ในประเดน็นีส้งูมากถงึ	ร้อยละ	93.40	เมือ่เทยีบกบั
ความคดิเห็นของประชาชนในภาพรวมต่อประเดน็เดยีวกันนีท้ี	่ร้อยละ	81.41	ทัง้นี	้เนือ่งมาจากประชาชนกลุม่นีส่้วนใหญ่เป็นผูส้งูอาย	ุ
ซึง่อยูใ่นช่วงวยัท่ีร่างกายเร่ิมเส่ือมถอยและมีโรคประจ�าตัว	เช่น	โรคไต	เบาหวาน	โรคหวัใจ	ความดนัโลหติสงู	ดงันัน้	หากมกีารตดิเชือ้

ผูสูงอายุคิดวา...

ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณี

สถานการณ์แรงงานขา้มชาติ
อพยพเขา้ประเทศไทย

ผูสูงอายุคิดอยางไรกับ...

อาจทําใหเ้กิดการแพรร่ะบาด
ของโรคต่าง ๆ มากขึ�น

85.07

แรงงานขา้มชาติอพยพเขา้ไทย
จะสง่ผลกระทบต่อประเทศในเรื�อง

 93.40
การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อ

มาตรการที�รฐับาลควรดําเนินการกรณีแรงงานขา้มชาติอพยพเขา้ประเทศไทย

 84.03
การป�องกัน/เตรยีมรบัมอื 

 83.68
การตรวจสอบการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าที�อยา่งเขม้งวด ไมท่จุรติ

การคํานึงถึงผลกระทบ
ที�จะตามมาอยา่งรอบด้าน

 72.92

 ความกังวลของประชาชนกลุมผูสูงอายุตอกรณีแรงงานขามชาติอพยพเขาประเทศไทย
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โควดิ-19	ในผูส้งูอาย	ุจะมีโอกาสเสยีชีวิตมากกว่าคนท่ัวไป	เนือ่งด้วยสภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรง	ภมูคิุม้กนัลดลงตามวัย	โดยเฉพาะ
หากมโีรคประจ�าตวั	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคความดนัโลหติสงู	โรคปอดเรือ้รงั	โรคไตเรือ้รงั	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคมะเรง็	เป็นต้น4  
	 อย่างไรก็ตาม	 ในประเด็นค�าถามถึงมุมมองที่ว่า	 “รัฐบาลควรด�าเนินการอย่างไรต่อกรณีแรงงานข้ามชาติอพยพ 
เข้าประเทศไทย”	พบว่า	ประชาชนกลุม่ผูส้งูอายมุคีวามคดิเหน็ทีส่อดคล้องกบัประชาชนในภาพรวม	 โดยเรียง	 3	 อนัดบัจากมาก 
ไปหาน้อย	ได้แก่	ควรมีมาตรการป้องกัน/เตรียมรับมือ	ร้อยละ	84.03	ตรวจสอบการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าทีอ่ย่างเข้มงวด	ไม่ทจุรติ	 
ร้อยละ	83.68		และค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาอย่างรอบด้าน	ร้อยละ	72.92	ทัง้นี	้ต่อข้อคดิเห็นดังกล่าวพบว่า	รฐับาลโดยกระทรวง
แรงงานได้มกีารปรบัมาตรการบริหารจดัการแรงงานข้ามชาติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ระลอกใหม่ทีค่่อนข้าง
เป็นรปูธรรมอยูแ่ล้ว	เช่น	การชะลอการอนมุตันิ�าเข้าแรงงานข้ามชาต	ิก�าชบัเจ้าหน้าทีใ่นการตรวจสอบคดักรองการเข้า-ออกของแรงงาน
ข้ามชาต	ิการบังคบัใช้มาตรการกักตัว	14	วนั	ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก�าหนด	การร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสขุจัดท�าเอกสาร 
ให้ความรูใ้นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	 และการร่วมมอืกบั	 ศบค.	 วางแผนตรวจหาเชือ้โควิด-19	ตามมาตรการ
ป้องกนัเชงิรกุในสถานประกอบการท่ีมีแรงงานต่างด้าวทุกจังหวัดท่ัวประเทศ	เป็นต้น5 
	 ดังนั้น	 ถึงแม้แรงงานข้ามชาติจะมีส่วนส�าคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม	 แต่ด้วยสถานการณ์ 
การกลบัมาระบาดของโควดิ-19	ระลอกใหม่	ทีม่ต้ีนตอมาจากการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาตนิัน้	ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ในวงกว้าง	จงึเป็นความท้าทายของรัฐบาลท่ีจะต้องหามาตรการทีมี่ประสทิธิภาพในการจัดการปัญหาดงักล่าวให้ทนัท่วงท	ีตลอดจน
ควรมีการวางแผนระยะยาวเพือ่ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนท�านองเดยีวกนันีอ้กีในอนาคต

1International	Organization	for	Migration	(IOM).	(2019).	World Migration Report 2020. International Organization for   
	 Migration.
2ทรงชัย	ทองปาน.	(2563).	สภาพปัญหา	และข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย.	วารสารสังคมวิจัยและ 
	 พัฒนา,		2(4),	1-20.
3ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน.	(2563).	การระบาดระลอกใหม่	(Newly	Emerging)	ของ	COVID-19.	สืบค้นเมื่อ	27	มีนาคม	 
	 2564,	จาก	https://www.gcc.go.th/?p=16693
4กรมควบคุมโรค.	(2564).	แนวทางการใช้วัคซีนโควิด	19	ในสถานการณ์การระบาดปี	64	ของประเทศไทย.	นนทบุรี:	กรมควบคุมโรค.
5กระทรวงแรงงาน.	(2564).	แนวทางการบรหิารจดัการการท�างานของคนตา่งดา้วภายในประเทศภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 
	 โควิด-19	ระลอกใหม่.	ด้วยรักจากกระทรวงแรงงาน,	20(36),	10-11.

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

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

ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจำาสัปดาห์:	
 นายวิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์         	นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก:
 นางสาวณัฐณิชา มีงาม       	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

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

98 ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย



	 หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดโควดิในระลอกทีส่อง	ซึง่พบผูป่้วยทีเ่ป็นแรงงำน
ข้ำมชำติเพิ่มมำกขึ้น	 ท�ำให้สังคมไทยมีควำมหวำดระแวงเกี่ยวกับแรงงำนข้ำมชำติเพ่ิม
มำกขึ้น	จำกกำรส�ำรวจของสวนดุสิตโพลพบว่ำมีผู้ตอบกำรส�ำรวจ	67.67%	ที่กังวลว่ำ
แรงงำนข้ำมชำติจะท�ำให้เกิดกำรระบำดของโรคติดต่อเพิ่มมำกขึ้น	 81.41%	 ในขณะที่
กรณหีำกแรงงำนข้ำมชำตเิดนิทำงเข้ำมำในประเทศไทยจะมข้ีอกงัวลเรือ่งท�ำให้เกดิกำร
ระบำดของโรคโควิด-19	 มีข้อกังวลใจเรื่องกำรจะมีแรงงำนข้ำมชำติที่ผิดกฎหมำยเพิ่ม
มำกขึน้	74.38%	และกงัวลใจเกีย่วกบัเรือ่งเจ้ำหน้ำทีร่ฐัจะมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรทีท่�ำให้
แรงงำนข้ำมชำตลิกัลอบเข้ำเมอืงผดิกฎหมำย	68.81%	ในขณะที	่มมุมองต่อแรงงำนข้ำม
ชำติที่อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันมองว่ำแรงงำนข้ำมชำติจะแย่งงำนคนไทย	62.01%	
	 ซึ่งสอดคล้องกระแสข่ำวกำรพบผู้ป่วยโรคโควิด-19	 ที่เป็นแรงงำนข้ำมชำติ 
ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสำครเพิม่มำกขึน้ในช่วงปลำยเดือนธนัวำคม	2563	จนถงึเดือนมีนำคม 
2564	 อย่ำงไรก็ตำมหำกพิจำรณำกำรติดเชื้อโควิด-19	 ในระลอกแรกในช่วงปี	 2563	
เกือบทั้งปี	พบว่ำมีผู้ติดเชื้อโควิด-19	ที่เป็นแรงงำนข้ำมชำติเพียง	20	คน	เท่ำนั้น	จึงเป็น
ทีน่่ำสงัเกตว่ำแรงงำนข้ำมชำตเิป็นปัจจยัทีท่�ำให้เกดิกำรแพร่ระบำดด้วยตัวแรงงำนข้ำม
ชำติเองหรือไม่	 หรือมีปัจจัยอื่นที่เก่ียวเนื่องจำกกำรระบำดระลอกที่สอง	ตำมข้อกังวล
ของประชำชนไทย	เช่น	กำรตรวจคัดกรองในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเส่ียงสงูได้รบักำรละเลยตัง้แต่
ระลอกแรกหรือไม่	 กำรขำดกำรดูแลพื้นที่ชำยแดนจนท�ำให้เกิดกำรไหลเข้ำมำของ 
ทัง้แรงงำนข้ำมชำต	ิและคนไทยทีไ่ปต่ำงประเทศซึง่อำจจะท�ำให้เกดิกำรระบำดเพิม่มำก
ขึน้หรอืไม่	หรอืมำตรกำรในกำรดแูลป้องกนัโรคของประเทศไทยมข้ีอจ�ำกดัในกำรเข้ำถงึ
ประชำกรกลุ่มต่ำง	 ๆ	 ขณะเดียวกันก็พบว่ำมีแรงงำนข้ำมชำติที่มีสถำนะเข้ำเมืองผิด
กฎหมำยเพิม่ขึน้ตำมข้อกงัวลใจของประชำชนจรงิ	แต่เมือ่พจิำรณำกำรกลำยเป็นแรงงำน
ข้ำมชำติที่ผิดกฎหมำย	 เรำก็พบปัจจัยที่น่ำสนใจหลำยประกำร	 เช่น	 มีจ�ำนวนแรงงำน
ข้ำมชำติท่ีหำยไปจำกระบบกำรขออนุญำตท�ำให้ในเรื่องเวลำของมำตรกำรกำรต่อ 
ใบอนญุำตท�ำงำนในช่วงปี	2563	ถงึประมำณ	500,000	คน	มแีรงงำนข้ำมชำตทิีเ่ดนิทำง
กลับประเทศต้นทำงในช่วงก่อนกำรระบำดหรือกำรระบำดในช่วงต้น	 และมีควำม
ต้องกำรจะเดินทำงกลบัมำท�ำงำนในประเทศไทยในช่วงคลำยลอ็กไม่ต�ำ่กว่ำ	40,000	คน	
มีแรงงำนข้ำมชำติที่ได้ด�ำเนินกำรขอเดินทำงเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำยในช่วงก่อนกำรระบำดของโรคโควดิ-19	และเมือ่เกิดกำรระบำดไม่สำมำรถ
เดินทำงเข้ำมำท�ำงำนตำมขั้นตอนได้	เนื่องจำกมีกำรปิดชำยแดน	มำกกว่ำ	60,000	คน	
ดงันัน้ในอกีแง่หนึง่เรำพบว่ำแรงงำนข้ำมชำตโิดยส่วนใหญ่เป็นแรงงำนข้ำมชำติทีเ่ข้ำเมอืง
อย่ำงถูกต้อง	แต่เมื่อเกิดวิกฤติกำรระบำดของโรคโควิด-19	ท�ำให้แรงงำนข้ำมชำติที่ถูก
กฎหมำย	 หรือมีควำมต้องกำรเดินทำงเข้ำมำท�ำงำนอย่ำงถูกกฎหมำยไม่มีทำงเลือก 
ในกำรเข้ำมำท�ำงำนอย่ำงถกูต้อง	ในขณะทีพ่วกเขำเหล่ำนัน้ได้มกีำรเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงตำมขั้นตอนต่ำง	 ๆ	 แล้ว	 ประกอบกับมีควำมต้องกำรจ้ำงงำนอีกครั้งของ 
ภำคธุรกิจหลังรัฐบำลมีมำตรำกำรผ่อนคลำย	 ท�ำให้ควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนข้ำมชำติ	
ก็กลับมำอีกครั้ง	
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	 ดงันัน้เมือ่เรำพิจำรณำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควดิ-19	กบัแรงงำน
ข้ำมชำติแล้ว	 เรำจะพบว่ำมีปัจจัยในเรื่องนโยบำย	 และกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนข้ำม
ชำต	ิทีย่งัไม่มีควำมชดัเจนจำกรฐับำลและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	ท�ำให้ทศิทำงกำรจดักำร
แรงงำนข้ำมชำตใินช่วงกำรระบำดของโรคโควดิขำดมำตรกำรรองรบักำรจดักำรแรงงำน
ข้ำมชำติ	 มำตรกำรและทิศทำงในเชิงนโยบำยและมำตรกำรของรัฐต่อแรงงำนข้ำมชำติ	
เข้ำมีบทบำทเกีย่วข้องกับกำรระบำดของโรคโควดิ-19	ในระลอกทีส่องค่อนข้ำงมำกเช่นกนั 
ซ่ึงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวทำงเชิงยุทธศำสตร์ในกำรจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติในช่วง 
โควิด-19	อย่ำงจริงจังและเป็นระบบเช่นกัน	
	 ในขณะทีป่ระเดน็กำรแย่งงำนคนไทยในช่วงทีผ่่ำนมำ	กม็กีำรศกึษำจ�ำนวนหนึง่
ที่ชี้ให้เห็นว่ำไม่ได้มีลักษณะดังกล่ำวมำกนัก	เนื่องจำกตลำดแรงงำนข้ำมชำติและตลำด
แรงงำนไทยหลัก	ๆ	เป็นคนละกลุ่ม	คนละทักษะฝีมือ	และคนละลักษณะของประเภท
กิจกำร	 สิ่งหน่ึงท่ีเห็นได้ชัดเรำจะพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมำยและนโยบำย
ในเรื่องดังกล่ำวนี้ชัดเจนมำกขึ้นในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยที่ต่อเนื่อง
ในเรื่องกำรอนุญำตให้แรงงำนข้ำมชำติท�ำงำนในกิจกำรกรรมกรที่ในอดีตเคยเป็นงำน
ห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำ	 และในช่วงหลังจำกมีกำรกำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำน
ของคนต่ำงด้ำว	 ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมำ	 ก็มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องงำนที่ห้ำม 
คนต่ำงด้ำวท�ำที่ชัดเจนมำกขึ้น	 โดยมีกำรก�ำหนดให้งำนบำงประเภทที่ในอดีตเป็นงำน
ห้ำมคนต่ำงด้ำวท�ำ	เช่น	งำนกรรมกร	งำนขำยของหน้ำร้ำน	งำนช่ำงก่อสร้ำง	ให้แรงงำน
ข้ำมชำตทิ�ำงำนในกจิกำรเหล่ำนีไ้ด้	ตำมเงือ่นไขทีก่�ำหนดไว้เฉพำะ	เช่น	ต้องเป็นแรงงำน
ท่ีน�ำเข้ำมำท�ำงำนตำมข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงสองประเทศ	 กำรให้ท�ำงำนในกิจกำร 
ดังกล่ำวได้เฉพำะที่ต้องมีนำยจ้ำงแล้ว
	 แรงงำนข้ำมชำติเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสร้ำงเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังมำร่วม 
สองทศวรรษ	 มีพัฒนำกำรกำรบริหำรจัดกำรของรัฐบำลแต่ละช่วงอย่ำงชัดเจน	
ประเทศไทยประสบควำมส�ำเรจ็กำรกำรจดักำรแรงงำนข้ำมชำตทิีผ่ดิกฎหมำยกลำยเป็น
แรงงำนที่ถูกกฎหมำย	 จนในช่วงปี	 2562	 เรำสำมำรถประกำศปิดฉำกกำรจ้ำงแรงงำน
ข้ำมชำตทิีไ่ม่ถกูกฎหมำยและมมีำตรกำรผ่อนผนั	ไปสูก่ำรจ้ำงงำนแรงงำนข้ำมชำติทีผิ่ด
กฎหมำยและเน้นกำรน�ำเข้ำแรงงำนอย่ำงถูกต้องมำกขึ้น	 แรงงำนข้ำมชำติส่วนใหญ ่
มีหลักประกันสุขภำพเช่นเดียวกับแรงงำนไทย	 มีระบบกำรควบคุมป้องกันโรคในกลุ่ม
แรงงำนข้ำมชำตทิีด่ขีึน้และปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระบบสำธำรณสุขของคนไทย	ดงันัน้โจทย์
ท่ีท้ำทำยสังคมไทยต่อเรื่องแรงงำนข้ำมชำติจึงเป็นเรื่องกำรกำรท�ำควำมเข้ำใจแรงงำน
ข้ำมชำติและอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูลให้มำกข้ึน	 ควบคู่ไปกับกำรท�ำให้มำตรกำรและ
นโยบำยของภำครัฐมีควำมชัดเจนมำกขึ้น	ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่
และขบวนกำรลักลอบน�ำพำแรงงำนข้ำมชำติเข้ำเมืองอย่ำงผิดกฎหมำย	 โดยกำรท�ำให้
ช่องทำงในกำรด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยมีควำมง่ำย	 สะดวก	 และไม่แพง	 
ไม่เป็นภำระของนำยจ้ำง	แรงงำนข้ำมชำติ	และสังคมไทยต่อไป

100 ประชาชนคิดอย่างไรต่อกรณีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้าประเทศไทย
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รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี 

ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล

ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 
ประธานสวนดุสิตโพล

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
ผู้ดําเนินรายการ POLL TALK/นักวิจัยสวนดุสิตโพล

   เมื่อ Poll อิ่มตัว ...
Poll Talk 
จึงเข้ามาแทนที่

   เจาะลึกประเด็นเด็ด ประเด็นดัง
ประเด็นโดน บนพื้นฐาน
ทางวิชาการ ต้อง สวนดุสิต 
Insight poll

   เพราะการสื่อสารมีมากกว่า 
9 รูปแบบ Poll Talk จึงเป็น
มากกว่าการเผยแพร่
ผลสํารวจ

   POLL TALK by Suan Dusit 
POLL : ทําโพล สรุปโพล 
วิเคราะห์โพล และพูดคุยเรื่องราว
จากโพล
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นางสาวมุทิตา สร้อยเพชร 
ผู้รับผิดชอบผลโพล/นักวิจัยสวนดุสิตโพล

ผศ.ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ 
ประสานงานการวิเคราะห์นักวิชาการ/

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ 
ออกแบบอินโฟกราฟิก/
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ 
ประสานงาน Online /รองผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เป็นรายการที่ดึงศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถ ของ 
“คนสวนดุสิต” ออกมาเผยแพร่ 
ให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน

   โลกของการสื่อสารมีข้อมูล
มหาศาล อินโฟกราฟิกคือวิธีย่อ
โลกของข้อมูลให้ง่ายขึ้น

   วิเคราะห์ผลโพลตามหลัก
วิชาการ...บูรณาการความรู้
เผยแพร่สู่ POLL TALK

  Digital Content ผลโพล
Online ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
กด Subscribe ติดตาม
ไม่ผิดหวังแน่นอน

How to...กว่าจะมาเป็น Poll talk
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ดร.ศิริ ชะระอํ่า  
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ/

อาจารย์ประจําหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
และการวิเคราะห์ประเมินสมัยใหม่

นางสาวอลิศ พันธ์พรสม 
ตัดต่อรายการ/กองประชาสัมพันธ์ 

นายไพศาล คงสถิตสถาพร
รักษาการณ์ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

นายพงศ์ปภาพ นาคเวช 
ภาพ/กองประชาสัมพันธ์

   To make Poll Talk 
accepted, it takes both 
team effort and 
personal commitment 
to ensure the reliability 
of our poll results.

    Poll Talk เป็นกระจก
สะท้อนมุมมอง/ความคิดของ
ประชาชนมีคณุคา่เชิงปริมาณ
ที่เป็นตัวเลขจากผลโพล  และ
เชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

   เปิดประตูรับรู้ถึงมุมมอง
ใหม่ๆ ในสังคม ผ่าน Poll Talk 
โดยคนสวนดุสิต

   โอกาสที่จะได้ถ่ายทอด
ความคิด ประสบการณ์ 
ผ่าน Poll Talk
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นายตระกูลศักดิ์  ศรีบุญรอด
ภาพ/กองประชาสัมพันธ์

นายปิยวัฒน์ สุวรรณโยธี
ภาพ/กองประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร
ตัดต่อรายการ-ภาพ/กองประชาสัมพันธ์

นางสาวศรีวรรณ พูลต่าย
ออกแบบเอกสาร/ศูนย์บริการสื่อ
และสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์

  Poll Talk มีการทํางาน
ที่เป็นทีม และการทํางานที่มี
การเตรียมตัวรวมถึง
การหาข้อมูลที่ดี

  แลกเปลี่ยนความคิดผ่าน
มุมกล้อง จากหลายมุมมอง 
By Suan Dusit poll

   ได้ประสบการณ์ ในการทํางาน
ใหม่ๆ ได้ฟังแง่คิดจากวิทยากร
ในหัวข้อต่างๆ เปิด
โลกกว้าง

  วิเคราะห์ ทันเหตุการณ์ 
รู้ลึกรู้จริง Poll Talk

How to...กว่าจะมาเป็น Poll talk
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นางสาวพิชญาวีร์ เกียรติฐิติคุณ
ผู้ช่วยผู้ดําเนินรายการ/ทีมงานสวนดุสิตโพล

ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น
ผู้เจาะประเด็นเชิงลึก/ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวสายสมร เมืองมูล
ผู้ประสานงาน Insight Poll
/ทีมงานสวนดุสิตโพล

ผศ.ดร.จิราพร รอดพ่วง 
ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ
/รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา

   Poll Talk ... 
ทอล์คทุกสิ่งที่เป็นโพล

   Poll talk ” เป็นอีกก้าว
ที่สําคัญ ในการทําโพล
Poll talk จะทําให้คุณเข้าใจ
ผลโพลได้ง่ายขึ้น

  หยิบยกประเด็นสําคัญสู่
การขยายผลเชิงวิชาการ เพื่อ
สร้างการรับรู้และเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย

  Insight Poll มองมุมใหม่
เจาะลึกด้านวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์

How to...กว่าจะมาเป็น Poll talk
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ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
ผู้เชื่อมประเด็นทางวิชาการ

/สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณปภร เจี้ยวเห้ง
ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจําสัปดาห์

/สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล
ผู้เรียบเรียงเนื้อหาประจําสัปดาห์
/สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายกริชาพัสน์ ชื่นแสงจันทร์
ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก
/สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาววรรษมล แสนทวีสุข
ผู้ออกแบบภาพอินโฟกราฟิก/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

  วิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อคิดเห็น
ของสังคม กับ Insight Poll

  มุ่งมั่น ตั้งใจ นําเสนอข้อมูล
เชิงลึก สู่สังคม

   เจาะประเด็นร้อน 
ทันเหตุการณ์ 
Insight Poll

  ออกแบบทันใจ 
ฉับไวทันเวลา

  สื่อกลาง เข้าใจ 
ทันทุกสถานการณ์ 
Insight Poll

How to...กว่าจะมาเป็น Poll talk
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เสียงสะท้อนจาก
ผู้ชมรายการ

คุณนิชาภา ธนากรพิรุฬห์ 
อาชีพ อิสระ

นางสาวสุธิดา  พานิชกิจโกศลกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กรมการพัฒนาชุมชน

คุณสวรรยา ศิริรักษ์ 
พนักงานบริษัท credit executive

นายฉัตรพล ศรีธิ 
วิศวกรประมาณราคา 
(Estimate Engineer)
บริษัท 7 มกรา จํากัด

นายธวัชชัย ช่างสอน
Human Resources Specialist 
บริษัทเอกชน

   การจับประเด็นร้อนที่อยู่ในกระแส
สังคมมาตีแผ่ด้วยคําถามและคําตอบ
ของผู้รู้จริงที่ให้ข้อมูลกระชับ 
ตรงประเด็น โดยการนําเสนอข้อเท็จจริง
ที่สามารถวัดค่าได้ด้วย POLL 
เป็นอีกรายการนํ้าดี ที่ต้องบอกต่อ
ให้ติดตามชมค่ะ

  เป็นรายการที่น่าสนใจและข้อมูล
ที่นํามาพูดคุยก็เป็นเรื่องใกล้ตัว 
การนําเสนอข้อมูล ชัดเจน เข้าใจง่าย 
เป็นช่วงเวลา5 -6 นาทีที่คุ้มค่า

   รายการ POLL TALK  
เป็นรายการที่มีมุมมอง
ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน 
ทําให้เรื่องที่เข้าใจยาก
สามารถเข้าใจได้ง่าย 
ผู้ดําเนินรายการมีนํ้าเสียง
ที่น่าฟัง และแขกรับเชิญ
มีความรู้ความสามารถ
ในเรื่องที่นําเสนอ

  POLL TALK ... เป็น
รายการที่มีการบูรณา
การระหว่างข้อมูล
กับการนําเสนอ
ได้ทันต่อเหตุการณ์
ในปัจจุบัน

  หัวข้อเรื่องอาจจะ
ดูเครียด แต่พอกด
เข้าไปฟัง เข้าใจง่าย และ
คุณพิธีกรดําเนินเรื่อง
ได้ตรงไป ตรงมา และ
การใช้ภาษาไทย
ดีมากครับ
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