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แทบกล่าวได้เลยว่าไมว่่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะอยูที่�ไหน ก็ล้วน
ไมร่อดพน้จากผลกระทบที�เขา้มาในหลากหลายรูปแบบ และ
หลากหลายมิติ และทำาใหทั้�งโลกตระหนักอยา่งแน่ชดัว่า จลุชวัีน 
(microorganism) นี�เองที�สรา้งการเปลี�ยนแปลงระดับพลิกผนั 
(disruption) อยา่งแท้จรงิ และแมเ้ทคโนโลยสีมยัใหมทั่�งหลาย
ที�เคยได้ชื�อว่า “เปลี�ยนโลก” ก็ไม่อาจเทียบได้กับการระบาด
ของโควิด-19 นี�

การเปลี�ยนแปลงอย่างหนึ� งที�หลายคนอาจไม่ทันได้
รูสึ้ก คือการเป็ลี�ยู่นแป็ลงภายู่ใน “บ้านและครอ้บคร้วิ” 
ที�ได้รบัผลกระทบและเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก จะว่าไปแล้ว 
ก็นับตั�งแต่วินาทีแรกที�คนรบัรูว่้าเชื�อโควิด-19 นี�แพรก่ระจาย
อยา่งรวดเรว็ และมอัีนตรายถึงตาย เพราะ ณ ขณะนั�นทกุคน
ต่างคิดถึงความปลอดภัยของสมาชกิในครอบครวั

ทันทีที�มกีารประกาศจำากัดการเดินทางเพื�อควบคมุการแพร่
กระจายของเชื�อโรค ทุกคนต่างคิดที�จะกล้บไป็บ้านเพ้�อ้อ้ยู่่ ่
ใกล้ ๆ ก้บครอ้บคร้วิขอ้งตนเอ้ง ไม่ว่ิาบ้านน้�นจะอ้ยู่่่ไกล
แค่ไหนก็ตาม

ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการผจญกับสถานการณ์ 
การแพรร่ะบาดนี� หลายคนยอมรบัว่าไม่เคยไดใ้ช้เวลาอยู่กับ
บา้นนาน ๆ อยา่งนี�มาก่อน สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในเมอืง
ได้สรรค์สรา้งกิจกรรมต่าง ๆ มากมายใหอ้ยูน่อกเขตบา้น และ
ห่างจากครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน ซึ�งต้องบวกเวลา
ของการอยู่บนท้องถนนเพื�อเดินทางไปทำางานและกลับบ้าน 
การรบัประทานอาหาร การสังสรรค์บันเทิง การไปเรยีนหนังสือ
ทั�งตามหลักสูตรปกติและการเรยีนเสรมิ การออกกำาลังกาย 
หรอืแม้แต่การนั�งพักผ่อนหย่อนใจระยะสั�น ๆ ก็ยังออกไป
หาสถานที�นอกบ้านอยา่งเชน่รา้นกาแฟ เป็นต้น

การระบาดของเชื�อโควิด-19 ได้สรา้งการเปลี�ยนแปลง
ต่อความเป็นไปในมิติครอบครวัที�มีความหลากหลายอย่าง 
น่าจับตามอง

เรื�องพเิศษประจำาฉบับ 2564 นี� ได้นำาเสนอการเปลี�ยนแปลง
ทั�งหลายอันเนื�องมาจากการระบาดของโรค โควิด-19 
ที�เกิดแก่สมาชกิของครอบครวัไทยในมติิต่าง ๆ ตั�งแต่การเกิด 
การเลี�ยงดลูกู การทำามาหากิน ประเพณีและวัฒนธรรมครอบครวั 
เพื�อชี�ให้เหน็ถึงประสบการณ์ที�สมาชกิของครอบครวัไทยได้รบั 
จากการระบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 และความพยายาม
ของสมาชิกในครอบครวั ชุมชน สังคม และภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการทำางานรว่มกันเพื�อรบัมอืกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น

 ครอบครัวไทย
 ในุวิิกฤตัโควิิด‑19

เป็็นเวิลากว่ิา 2 ปี็แล้วิ ที�โควิิด‑19 ฉุดคน
ทกุหว้ิระแหงเข้าส่่่โลกใบใหม่ ที�ต้อ้งเผชีิญก้บ
วิงเวีิยู่นขอ้งภาวิะวิิกฤต ส่่่การคลี�คลายู่ และ
กล้บมาวิิกฤตอี้กคร้�งซึ่ำาแล้วิซึ่ำาอี้ก โดยู่ไม่มี
ทีท่าว่ิาจะสิ่�นส่ดุลงเม้�อ้ใด
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1
การื่เกิดื่ยุคโควิดื่-19

แม้สถิติของการแพรร่ะบาดในช่วงแรกค่อนข้างชัดเจนว่า กลุ่มที�เสี�ยง 
ต่อการติดเชื�อและเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ มี
โรคประจำาตัวเรื�อรัง ทำาให้คนในกลุ่มอายุอื�นไม่ค่อยวิตกเท่าใดนัก 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุน่ และแม้แต่หญิงตั�งครรภ์เองในช่วงต้น ๆ 
ของการระบาดก็ไมถ่กูนับว่าอยูใ่นกลุ่มเสี�ยง

แมใ้นเดือนเมษายน 2563 ซึ�งเปน็ชว่งการระบาดในวงกว้างในระลอกแรก 
ก็ยงัมีขอ้มลูเกี�ยวกับหญิงตั�งครรภ์ติดเชื�อโควิด-19 น้อยมาก และมีรายงาน
ว่าความรุนแรงไมเ่ท่ากับซารส์ และเมอรส์1

จนกระทั�งในเดือนสิงหาคม 2564 กรมอนามัยได้เปิดเผยตัวเลข 
หญิงตั�งครรภ์ติดเชื�อโควิด 2,327 คน และเสียชีวิต 53 คน2 ซึ�งต่อมา 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงว่าพบยอด
ผู้ติดเชื�อโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั�งครรภ์เพิ�มขึ�นอย่างน่าเป็นห่วง และมี
รายงานการเสียชวิีตเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสำาคัญ

แมู่ตัั�งครรภ์ตัิดเช่�อ
และเส้ยชวิ้ิตัจัากโควิิด‑19

หญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 มากกว่า 2 ใน 3 ไมแ่สดงอาการ ดังนั�นอาจ
ทำาให้รูตั้วชา้ คนที�อาการรุนแรงมกัจะนำาหนักเกิน อายุมาก หรอืมโีรคเรื�อรงั 
เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู และโรคหวัใจ ส่วนโอกาสที�จะส่งเชื�อ
ไปถึงลกูมเีพยีงรอ้ยละ 2-5 หญิงตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 มโีอกาสทารก 
คลอดก่อนกำาหนดรอ้ยละ 15.1 3 อาการรุนแรงในหญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 
มกัปรากฎในกลุ่มที�ติดเชื�อในชว่งไตรมาสที� 3 ของการตั�งครรภ์ โดยอาจจะ
ต้องนอนห้อง ICU ใชเ้ครื�องชว่ยหายใจ และส่งผลให้คลอดก่อนกำาหนด4

สำาหรบัประเทศไทย ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า ระหว่างวันที� 1 เมษายน–16 ตุลาคม 2564 มีหญิงตั�งครรภ์ 
ติดเชื�อโควิด-19 จำานวน 4,778 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล 
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหญิงตั�งครรภ์เสียชีวิต 95 คน และ
พบว่ามทีารกติดเชื�อโควิด-19 จำานวน 226 คน และเสียชวิีตในครรภ์ 46 คน  
กลุ่มหญงิตั�งครรภ์ที�อาย ุ35 ปีขึ�นไปพบว่าติดเชื�อมากที�สดุ5

สภาพร่างกายของผู้หญิงขณะตั�งครรภ์ 
มักมีอาการเหนื�อยง่าย  หายใจไม่คล่อง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูที้�มอีายคุรรภ์มาก หรอืผูเ้ปน็
โรคอ้วน บางครั�งอาจทำาให้ละเลยการใส่หน้ากาก
อนามัย บางคนยังคงต้องเดินทางโดยขนส่ง
สาธารณะ หรอืต้องออกไปทำางานนอกบ้าน 
บางกลุ่มเป็นแรงงานต่างด้าวที�มีความเป็นอยู่
แออัด หรอืการที�สมาชิกในครอบครวัออกไป
ทำางานนอกบ้านแล้วนำาเชื�อจากภายนอกเขา้มา

สาเหตุเหล่านี�ทำาให้หญิงตั�งครรภ์มีโอกาส
เสี�ยงที�จะสัมผัสเชื�อโควิด-19 ได้งา่ย นอกจากนี� 
การไมไ่ด้รบัวัคซนีในกลุม่หญงิตั�งครรภ์เปน็ปจัจัย
หนึ�งที�ทำาให้เกิดการติดเชื�อระหว่างตั�งครรภ์จำานวน
มาก แม้รฐับาลจะกำาหนดเป้าหมายการฉีดวัคซนี
ให้หญิงตั�งครรภ์ต่อปีใหไ้ด้ 300,000 ราย 
แต่โดยภาพรวมของประเทศ ยังถือว่าฉีดได้น้อย
กว่าเป้าหมายมาก

ติั�งแติ ่1 เม่ษ�ยน 
ถิง้ 16 ติลุ�คม่ 
2564

ภาพ: phichit.go.th/phichit/index.php/ 

phichit-today-all/10651-64081303

บรรย�ก�ศบรกิ�รฉีดวัคซื้ีนแก่หญิงตั�งครรภ์ที�มีอ�ยุครรภ์  
12 สัปด�ห์ข้�นไป ณี พื�นที�ห้�งสรรพสินค้�ในจังหวัดพิจิตร
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จากการรณรงค์ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 
พบว่า มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้หญิงตั�งครรภ์ 
เพยีง 74,625 โดส คิดเปน็รอ้ยละ 25 หรอื 1 ใน 4 
ของประชากรเปา้หมาย เขม็ที� 2 จำานวน 51,989 
โดส และเข็ม 3 จำานวน 526 โดส เขตที�มกีารฉีด
วัคซีนสูงที�สุดคือ เขต 6 จังหวัดชลบุร ีระยอง 
และบางเขตของภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี 
อยธุยา ขณะที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอัีตรา
การฉีดวัคซนีโควิด-19 ประมาณ รอ้ยละ 106 ของ
หญงิมคีรรภ์เท่านั�น

ปญัหาสำาคัญอยูที่�นโยบายของรฐัในระยะแรก 
ที�ไม่ได้มุ่งเน้นการฉีดวัคซีนในหญิงตั�งครรภ์ 
แต่กระจายวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 
นอกจากนี� ยังมีประเด็นควิามก้งวิลเกี�ยู่วิก้บ 
ว้ิ ค ซึ่ี น โ ค วิิ ด ‑ 1 9  ส่ำา ห ร้บ ห ญิ ง ต้� ง ค ร ร ภ์ 
ในหลายู่ป็ระเด็น ทำาให้การได้ร้บว้ิคซีึ่น
ในกลุ่มนี�ล่าช้ีาและตำากว่ิาเป้็าหมายู่ที�ควิร
จะเป็็น ไม่ว่ิาจะเป็็นป็ระเด็นเกี�ยู่วิก้บป็ระเภท
ขอ้งว้ิคซึ่ีนที�ควิรฉีด ว้ิคซึ่ีน mRNA หร้อ้
ว้ิคซึ่ีนเช้ี�อ้ตายู่ ฉีดแล้วิจะป็ลอ้ดภ้ยู่หร้อ้ไม่ 
มีผลข้างเคียู่งหรอ้้ไม่ ผลต่อ้เด็กเป็็นอ้ยู่่างไร 
ควิรฉีดเม้�อ้อ้ายูุ่ครรภ์เท่าไร ฉีดแล้วิหากเด็ก
ด้�มนมแม่จะมีผลกระทบหร้อ้ไม่ ผลการวิิจ้ยู่
ในต่างป็ระเทศเป็็นอ้ยู่า่งไร

จากข้อมูลในกระดานสนทนาของพันทิป 
พบว่า มีหญิงตั�งครรภ์เข้าไปสอบถามและ
แสดงความกังวลต่อการรบัวัคซนีโควิด-19 และ
พบว่ามีข้อแนะนำาจากผู้มาตอบกระทู้ 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกเป็นหญิงตั�งครรภ์ที� ฉีดวัคซีนแล้ว 
บอกว่าฉีดวัคซนีเชื�อตาย 2 เข็ม ไม่มผีลข้างเคียง 
เด็กในครรภ์ปกติและแข็งแรงดี แนะนำาให้รบี
ไปฉีด ส่วนกลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มคนทั�วไปซึ� งมี
ทั�งที�แนะนำาว่าหญงิตั�งครรภ์ควรฉีดวัคซนี เพราะ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ และมีบางคนที�อ้างว่า ให้
หญิงตั�งครรภ์เลี�ยงการฉีดวัคซีน เพราะไม่มีผล
การวิจัยรองรบัว่าปลอดภัยจรงิหรอืไม่ ยิ�งทำาให้
ทั�งหญงิตั�งครรภ์ และทกุคนในครอบครวัสับสน 
คลางแคลงใจ และวิตกกังวล

เ นื� องจากเมื� อ เ ดือนกรกฎาคม 2564 
จำานวนหญิงตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 เพิ�มสูงขึ�นแบบก้าวกระโดดจาก 234 
รายในเดือนมิถุนายน เป็น 819 ราย และเป็น 
1,506 รายในเดือนสิงหาคม ขณะที�มีหญิง

ตั�งครรภ์เสียชวิีตเพิ�มขึ�นในเดือนกรกฎาคมจำานวน 14 ราย และเพิ�มขึ�นเปน็ 47 
รายในเดือนสิงหาคม ด้วยเหตนีุ� กระทรวงสาธารณสขุจึงกำาหนดแนวทางดแูล
หญงิตั�งครรภ์เพื�อป้องกันการติดเชื�อโควิด-19 และใหห้ญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อ 
โควิด-19 สามารถเขา้ถึงบรกิารสขุภาพอยา่งทันท่วงที ได้แก่

1
ให้ทกุโรงพยาบาลที�รบัดแูลหญงิตั�งครรภ์เกิน 10 สัปดาห์ ติดตามให้มารบั
การฉีดวัคซนีที�โรงพยาบาลที�ฝากครรภ์

2
กรณีคลอดบุตรและกลับบ้าน ใหโ้รงพยาบาลติดตามมารบัวัคซีนในระยะ
ให้นมบุตร

3
ให้สถานพยาบาลรบัหญิงตั�งครรภ์ที�ติดโควิด-19 ที�ไม่มีภาวะคลอดฉกุเฉิน
มารกัษาและส่งต่อเชน่เดียวกับระบบการส่งต่อผูป้ว่ยติดเชื�อโควิด-19 อื�น ๆ

4
หากเกิดการคลอดฉกุเฉิน ให้ส่งโรงพยาบาลที�มศัีกยภาพที�ใกล้ที�สดุ7

นอกจากนี� กรมอนามัย ได้เสนอที�ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (ศปก.สธ.) พิจารณาออกข้อบังคับให้หญิง
ตั�งครรภ์ทำางานที�บา้น (work from home) 100%8 เพื�อปอ้งกันความเสี�ยง
ที�หญงิตั�งครรภ์ในการสัมผัสโควิด-19 อีกด้วย

ท้�มูา: การื่แถึลงข่าวศึ้นย์บรื่ิหารื่สุถึานการื่ณี์โควิดื่-19 (ศึบค.) วันท่� 3 กันยายน 2564.

ก�รติดิเชื้้�อโควดิ‑19 ของหญ่งิติั�งครรภ์ และหญ่งิหลงัคลอด 6 สัปีด�ห์
จำำาแนกัรีายเดอ่น รีะหวัา่ง ธันัวัาคม 2563‑สิงหาคม 2564
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เด็กกำาพร้าจัากโควิิด‑19

การเสียชีวิตจากโควิด-19 ของสมาชกิในครอบครวัจำานวน
มากทั�วโลกเพียงคนใดคนหนึ�ง ส่งผลกระทบต่อความมั�นคงของ
ครอบครวัไมเ่พยีงด้านเศรษฐกิจหรอืรายได้เท่านั�น แต่ยงัทำาให้
สมาชกิที�มชีวิีตอยูต้่องเผชิญกับความรูสึ้กโดดเดี�ยว เศรา้หมอง 
ซึ�งส่งผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาวได้ และยิ�งหากเป็นครอบครวั
ยากจนด้อยโอกาส ก็จะยิ�งซำาเติมความทกุขใ์ห้ทวีขึ�น

จากการศึกษาตั�งแต่วันที� 1 มนีาคม 2563–30 เมษายน 2564 
มเีด็กจำานวน 1,134,000 คน จากทั�วโลก ที�สญูเสียผูด้แูลหลัก 
หรอืพอ่แมปู่ย่า่ตายายอยา่งน้อย 1 คนเพราะโควิด-19 และมี
เด็ก 1,562,000 คน ต้องเผชญิกับการสญูเสียผูด้แูลหลักหรอื
ผู้ดแูลรอง เชน่ ญาติในบ้าน อยา่งน้อย 1 คน9

การเสียชีวิตของคนในครอบครวัสรา้ง “บาดแผล” และ
ความเปราะบางให้กับเด็กทั�งด้านจิตใจและด้านสังคม
ในระดับที�รุนแรงแตกต่างกัน เพราะเด็กแต่ละคนมีต้นทุน
ไมเ่หมอืนกัน และเป็นการสญูเสียที�กะทันหัน ทำาให้เด็กไมไ่ด้
ตั�งตัวรบัความสูญเสีย ถ้าเป็นเด็กกำาพรา้ทั�งพ่อและแม่ หรอื
ไม่มีคนในครอบครวัเหลืออยู่ ยิ�งจะส่งผลต่อจิตใจของเด็ก
มากขึ�น เพราะไมเ่พยีงแต่ผลกระทบจากการขาดผูด้แูลเท่านั�น 
แต่ยงัส่งผลกระทบระยะยาวต่อการเรยีนรูข้องเด็กในทกุด้าน 
ไมว่่าจะเปน็การเรยีนรูบ้ทบาทในครอบครวั บทบาทต่อสังคม
ที�เด็กจะดูได้จากพ่อแม่และคนในครอบครวัเป็นแบบอย่าง 
ปญัหาเรื�องที�อยูอ่าศัยที�จะทำาใหเ้ด็กรูสึ้กมั�นคงปลอดภัย ปญัหา
ความยากจน ระบบการชว่ยเหลือดแูลในระยะยาว ปัญหาเรื�อง
โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชพีการงานที�ดี  
และการเขา้ถึงสวัสดิการและสิทธต่ิาง ๆ ดังเชน่กรณีของน้อง
กระปุกอาย ุ11 ขวบและน้องออมสินอาย ุ9 ขวบ ที�แมเ่สียชวิีตจาก
โควิด-19 ทำาให้ทั�งคู่ต้องกลายเป็นเด็กกำาพรา้ โดยแม่สั�งเสีย
ไว้ก่อนตายว่า หากแมต่ายให้ลกูไปอยูบ่้านเด็กกำาพรา้เพราะ
ไมอ่ยากใหไ้ปรบกวนญาติ10

ในเบื�องต้นเด็กที�ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียชีวิต
ของผู้ดูแลหลัก ต้องได้รบัการฟื�นฟูเยียวยาจิตใจที�เหมาะสม 
โดยในระยะสั�นคือการปฐมพยาบาลทางจิตใจในกลุ่มเด็กที�มี
ความเขม้แขง็ทางใจอยูแ่ล้วใหฟื้�นคืนใหไ้ด้ โดยอาจไมจ่ำาเปน็
ต้องพบนักจิตวิทยาเด็ก ส่วนในระยะกลาง สำาหรบักลุ่มเด็ก
ที�มีปัญหาเดิมอยู่แล้วเมื�อพบกับความสูญเสีย ต้องนำาเข้า
กระบวนการให้การช่วยเหลือเต็มรูปแบบทันที และระยะยาว 
คือ การฟื� นฟูทางจิตใจรว่มกับสังคม โดยเจ้าหน้าที�จะต้อง
ติดตามเพื�อช่วยเด็กให้เด็กสามารถปรบัตัวอยู่ในสังคมและ
เป็นที�ปรกึษาให้กับครอบครวัอปุถัมภ์11

ผลการสำารวจข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั�นคงของมนษุย ์ตั�งแต่ 27 กรกฎาคม–4 กันยายน 2564 
พบว่ามีเด็กกำาพรา้จากการที�พ่อแม่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 
จำานวน 369 คน12 กำาพรา้พ่อ้มากที�สุ่ด 180 คน กำาพรา้แม่ 
151 คน กำาพรา้ท้�งพ่อ้และแม่ 3 คน และกำาพรา้ผ้่ป็กครอ้ง 
35 คน โดยู่ในภาคใต้พบเด็กกำาพรา้มากที�ส่ดุ 131 คน รอ้้ยู่ละ 
71.54 อ้ยู่่่ในชี่วิงอ้ายูุ่ 6–18 ปี็ และรอ้้ยู่ละ 33.06 เป็็นเด็กที�
เรยีู่นชี้�นป็ระถึมศ่กษา13

เด็กกำาพรา้ที�ยากจนอาจจะต้องหลุดจากระบบการศึกษา 
นำาไปสู่ความด้อยโอกาสและเผชิญความเสี�ยงในเรื�องอื�น ๆ 
ต่อไปในอนาคต จึงจำาเป็นที�จะต้องบูรณาการความช่วยเหลือ 
ฟื� นฟูและเยียวยาให้เรว็ที�สุด มีข้อเสนอแนะให้รฐับาลออก
มาตรการเรยีนฟรจีนถึงระดับอดุมศึกษา ทั�งเด็กที�สญูเสียพอ่
แมเ่พราะการติดเชื�อ โควิด-19 หรอืจากการฆ่าตัวตายเพราะ
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยต้องให้คำาแนะนำาแก่ครูและโรงเรยีน
ในการเตรยีมความพรอ้มดูแลเด็กนักเรยีนที�สูญเสียพ่อแม่
หรอืสมาชกิครอบครวัจากวิกฤตโควิด-19 ซึ�งจะมผีลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของเด็ก และส่งผลต่อการเรยีนด้วย14

เดก็กำ�พร��จำ�กก�รที�พ่อแม่เ่สียชื้วีติิเพร�ะโควดิ‑19
ตั�งแต ่27 กัรีกัฎาคม 2564 ถงึ 4 กันัยายน 2564

ท้�มูา: กองทุนเพ่�อความเสุมอภาคทางการื่ศึึกษา, 2564.
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โควิิด‑19 กับการชะลอการมู้บุตัร
ข้องครอบครัวิคนุรุ่นุใหมู่

การมีครอบครวัและมีลูกอาจเป็นจุดหมายปลายทาง 
หรอืความฝันของชีวิตของคนในยุคสมัยหนึ�ง แต่ในปัจจุบัน
แนวโน้มของคนที�อยากมีลกูลดลง โดยเฉพาะเมื�อต้องเผชิญ
การระบาดของโควิด-19 ทำาใหค้นหนุ่มสาวจำานวนมากชะลอ
หรอืเลื�อนระยะเวลาการมีครอบครวัและมีลกูออกไป บางคน
อาจจะรูสึ้กท้อแท้ต่อสภาพการเปลี�ยนแปลง ความไมแ่น่นอน 
และความปลอดภัยในมติิต่าง ๆ ของโลกและไม่แน่ใจว่าอนาคต
ต่อไปจะเป็นอย่างไร15 เนื�องจากคนจำานวนมากอยู่ในสภาพ
ว่างงาน และไม่มีความมั�นคงทางการเงิน16 รวมทั�งอาจมี
คนในครอบครวัติดเชื�อหรอืเสียชวิีตจากโควิด-19 ด้วย ทำาให้
ยงัไมพ่รอ้มที�จะมลีกู

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ชว่งแรกของการระบาดของ
โควิด-19 ประชาชนในยุโรปมกีารปรบัแผนด้านการเจรญิพนัธุ ์
โดยกว่ารอ้ยละ 50 ของคนฝรั�งเศสและเยอรมนตัีดสินใจเลื�อน
การมีลกูในปี พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน ขณะที�คนอิตาลี มีสัดส่วน
ของผู้ที�เลิกล้มความตั�งใจจะมีลูกถึงรอ้ยละ 37 โดยสาเหตุที�
ทำาให้ตัดสินใจดังกล่าว อาจเกิดจากภมูหิลังทางเศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร และนโยบายที�สนับสนนุครอบครวัในแต่ละประเทศ
ที�ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงการคาดการณ์แนวโน้มที�จะเป็นไป
ในชว่งหลังวิกฤตโควิด-1917

การศึกษาในประเทศไทยชี�ว่าคนรุน่ใหมโ่ดยเฉพาะเจนวาย 
(กลุม่ที�เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523–2540) ไมต้่องการมลีกู และยงั
มคีวามรูสึ้กไมต้่องการแต่งงานและอยากอยูเ่ป็นโสดตลอดไป 
รอ้ยละ 15 สาเหตหุนึ�งที�ไมต้่องการมลีกูเพราะโควิด-1918 รอ้ยละ 
46 มคีวามกังวลว่าจะไมส่ามารถไปรบับรกิารในโรงพยาบาล
ในช่วงที�ต้องฝากครรภ์และก่อนคลอดได้ และมีถึงรอ้ยละ 
61 ยอมรบัว่าการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทำาให้ต้องเลื�อน
แผนการมีลูกออกไปก่อน19 และการที�จำานวินเด็กเกิดใหม่
ในป็ ี2564 ลดลงตำากว่ิา 6 แส่นคน ซึ่่�งเป็น็คร้�งแรกในรอ้บ 70 ป็ ี
ส่าเหตสุ่่วินหน่�งอ้าจเกิดจากส่ถึานการณก์ารแพรร่ะบาดขอ้ง
โควิิด‑19 น้�นเอ้ง20

การคลอดลูกในุยุคปกตัิใหมู่
(New Normal)

ตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการตั�งครรภ์ วินาทีที�ทารก
คลอดเป็นวินาทีที�ดีที�สุดแห่งการรอคอยของแม่ และพ่อ
รวมทั�งสมาชิกทุกคนในครอบครวัที�ต่างรอแสดงความยินดี 
และความโล่งใจเมื�อทั�งแม่และสมาชิกคนใหม่ของครอบครวั
ลืมตาดโูลกอยา่งปลอดภัย

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที�ระบาดในวงกว้าง ทำาให้แมที่�
ตั�งครรภ์ต้องเผชิญสภาพการคลอดลกูเพียงลำาพงั และว้าเหว่
ที�สุด ไม่ต่างอะไรไปจากการคลอดลูกตัวคนเดียว ที�แม้แต่
คนในครอบครวัและญาติก็ไมส่ามารถเขา้มาเยี�ยมได้

นอกจากนี�ยังมีความกลัวและความกังวลอื�น ๆ ที�สรา้ง
ความเครยีดให้กับแม่ที�รอคลอด เช่น กลัวว่าไปโรงพยาบาล
อาจทำาให้ติดเชื�อโควิด-19 กังวลว่าคลอดแล้วลูกจะปกติ
หรอืไม ่วัคซนีจะมผีลต่อลกูหรอืไม ่การคลอดจะราบรื�นหรอืไม ่
นอกเหนือไปจากความกลัวในช่วงเวลาการคลอดตามปกติ
อยูแ่ล้ว โดยเฉพาะแมที่�คลอดท้องแรกไมเ่คยมปีระสบการณ์

ศนูยค์วบคมุและปอ้งกันโรคสหรฐัฯ (Centers for Disease 
Control and Prevention: CDC) แนะนำาว่าแมที่�ได้รบัผลตรวจ
หรอืมคีวามเสี�ยงสงูที�จะเป็นโรคติดเชื�อโคโรนาไวรสั 2019 จะ
ต้องแยกจากลกูที�เพิ�งคลอดอย่างน้อย 1 สัปดาห์21 ยิ�งเปน็สิ�งที�
ทำาให้จิตใจของหญงิตั�งครรภ์มคีวามวิตกกังวลมากขึ�น

ในช่วงหลังคลอด แม่ต้องเผชิญความเครียดจาก
ความเปลี�ยนแปลงทั�งทางสรรีะรา่งกาย ฮอรโ์มน รวมไปถึง
ความกดดันที�จะต้องปรบัตัวเพื�อรบักับบทบาทความเป็นแม ่
เช่น การให้นมลูก สำาหรบัแม่ที�เป็นโควิด-19 ก็ต้องรูว่้าควร
ป้องกันอย่างไรในขณะให้นมลูกโดยไม่แพรเ่ชื�อให้ลูก ขณะที�
แมม่อืใหม ่ก็จะมคีวามกังวลในการจัดการตัวเอง เชน่ อุ้มลกู
อย่างไร ลูกรอ้งทำาอย่างไร อาการผิดปกติต่าง ๆ ของลูกจะ
ต้องจัดการอยา่งไร

ภาวะดังกล่าว หากอยู่ที�บ้าน หรอืเป็นสถานการณ์ปกติ
ก็จะมีครอบครวัคอยแนะนำาช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ ซึ�งจะช่วย
คลายความวิตกกังวลไปได้ แต่เมื�ออยูใ่นสถานการณ์โควิด-19 
แม่จึงเป็นคนเดียวที�ต้องคอยรบัมือ ทำาให้เกิดภาวะที�ทำาให้
แม่หลังคลอดมีความเครยีดและวิตกกังวลมากขึ�นกว่าเดิม 
โดยภาวะเชน่นี� อาจส่งผลเสียต่อแม ่เชน่ นอนไมห่ลับ นำานมไหล
น้อย แผลหายชา้ รา่งกายฟื�นตัวชา้ รวมไปถึงภาวะซมึเศรา้ได้

ภาพ: unsplash.com/photos/-G2iJF_aUws
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2
ล้กและการื่เล่�ยงดื่้

การเร้ยนุออนุไลนุ์

ครอบครัวเผชิิญอะไรเมื่่�อลููกเรียนออนไลูน์

วิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่เพยีงแต่เปน็วิกฤตทางสขุภาพเท่านั�น 
แต่ยังเป็นวิกฤตของการศึกษาที�ทั�วโลกต้องเผชิญอีกด้วย 
เป็นประเด็นที�ทุกฝ่ายต้องคิดหนักเพื�อปรบัแนวทางและวิธี
การที�จะสามารถทำาให้เด็กได้เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�องให้มากที�สดุ
ในภาวะเช่นนี� เพื�อไม่ให้พัฒนาการของเด็กได้รบัผลกระทบ 
หรอืได้รบัผลกระทบให้น้อยที�สดุ

การเรยีนออนไลน์ แม้จะมคีวามจำาเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้
สรา้งภาระและความยากลำาบากใหกั้บเด็กและพอ่แมผู่ป้กครอง
จำานวนมาก เพราะต้องปรบัตัวหลายด้าน เชน่ ต้องจัดหาอปุกรณ์
ใหล้กู จัดพื�นที�การเรยีนภายในบ้าน ต้องเรยีนรูไ้ปกับลกู ต้องสอน
การบ้าน และขณะเดียวกันยงัต้องทำางานหารายไดไ้ปด้วย จึงเปน็
ภาวะที�ครอบครวัต้องเผชิญความสับสน และเกิดความเครยีด 
เชน่ หลายครอบครวัผู้ดแูลเด็กต้องออกไปทำางาน และทิ�งให้
เด็กเรยีนออนไลน์อยู่ที�บ้านตามลำาพัง ต้องติดตามลูกผ่าน
ไลน์กลุม่หอ้งเรยีน และต้องโทรศัพท์บอกลกูว่ามกีารบ้านอะไร 
หรอืครูสั�งงานอะไร กลับจากทำางานต้องสอนการบ้านลูกจน
ดึกดื�น บางครอบครวัไม่มอิีนเทอรเ์น็ตหรอืสัญญาณไมดี่ ทำาให้
เด็กเรยีนไม่ทันเพื�อน บางครั�งต้องไปอาศัยอินเทอรเ์น็ตของ
เพื�อนบ้าน บางครอบครวัมีลูกหลายคน อุปกรณ์ที�ใช้เรยีน
ไมเ่พยีงพอ ทำาให้บางคนต้องเสียสละหรอืผลัดเปลี�ยนกันเรยีน 
ขณะที�ปู่ย่าตายายที�ต้องดูแลหลานเรยีนออนไลน์ ก็มีปัญหา
เรื�องของการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นต้น

ขณะที�เด็กในครอบครวัยากจน ก็ขาดโอกาสที�จะได้เรยีน
ออนไลน์โดยสิ�นเชิง เพราะเงินที�หาได้มีไว้สำาหรบัซื�อข้าวกิน
เท่านั�น คงไม่พอที�จะเจียดให้กับอุปกรณ์ และอินเทอรเ์น็ตที�
หากจะใช้เรยีนแบบไม่สะดดุก็ต้องซื�อโปรโมชันที�แพงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั�นตำามากทีเดียว

จากการศึกษาพบว่า นักเรยีนจากครวัเรอืนที�ยากจนใน 
เขตเมือง ทั�งกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคใต้ มีแนวโน้มที�จะ 
ออกจากโรงเรยีนกลางคันเพิ�มขึ�นมากที�สุดอันเนื�องมาจาก 
ผลรวมของต้นทนุค่าเสียโอกาสทางการศึกษาที�เพิ�มขึ�น ได้แก่ 
การสญูเสียการเรยีนรูจ้ากการปิดโรงเรยีน และการลดการเรยีน
ในแต่ละวิชาโดยปรบัไปเรยีนแบบผสมผสาน22 

การเรยีนออนไลน์ มผีลกระทบต่อเด็กหลายด้าน หลัก ๆ คือ 
ความเครยีด ไม่มสีมาธใินการเรยีน เรยีนไม่รูเ้ร ื�อง การบ้านเยอะ  
หรอืไม่มีคนสอนการบ้าน เด็กรูสึ้กเหงา เบื�อ เหนื�อย อยาก
ไปโรงเรยีน เด็กหลายคนเรยีนตามเพื�อนไม่ทัน ไม่เข้าใจ
บทเรยีนก็ทิ�งกลางคัน ลาออกหรอืพักการเรยีน มีปัญหาทั�ง
สขุภาพกายและสขุภาพจิต สอดคล้องกับขอ้มลูผลสำารวจของ
หลายประเทศ ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเรยีน
ออนไลน์ต่อสขุภาวะของเด็กหลายด้าน

ในสหรฐัอเมรกิาพบว่า เด็กเครยีด ก้าวรา้ว เบื�ออาหาร 
ปวดหลัง มีปัญหาเจ็บตา หรอืตาอ่อนล้า ในจีนก็พบปัญหา
ความเครยีดและวิตกกังวลของเด็กเชน่เดียวกัน23 ขณะที�ในด้าน
พฒันาการการเรยีนรูข้องเด็กก็ถอยหลัง เชน่ เด็กในสหรฐัอเมรกิา
ที�อยู่บ้านนาน มีความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรล์ดลงไปรอ้ยละ 
50 ความรูด้้านการอ่านลดลงรอ้ยละ 30 สำาหรบัเด็กยากจน 
การหยดุเรยีนอยูบ่า้น ทำาใหไ้มไ่ด้รบัประทานอาหารกลางวันที�มี
คณุค่าทางโภชนาการเช่นตอนไปโรงเรยีน22 จึงมคีวามเสี�ยงต่อ
ภาวะการขาดสารอาหาร

การเรยีู่นอ้อ้นไลน์ ทำาให้เห็นควิามเหล้�อ้มลำาขอ้งส้่งคม
ชี้ดเจนยู่ิ�งข่�น โดยจากข้อมูลของกองทุนเพื�อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื�อปีการศึกษา 2564 ภาคเรยีน
ที� 1 พบว่า มนัีกเรยีนยากจนหรอืยากจนพเิศษ ที�เสี�ยงที�จะหลดุ

“  เด็กที�หลุดจ�กระบบก�รศ้กษ�

ปี 2564 ซื้้�งยังไม่มีข้อมูลว่�จะส�ม�รถิ

กลับเข้�เรียนต่อได้หรือไม่ มีจำ�นวน 

43,060 คน ”

ภาพ: thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210601145111198

บรรย�ก�ศก�รเรยีนออนไลนผ์่�นโทรศัพท์มือถืิอของนกัเรยีนคนหน้�งใน
จังหวัดยะล�
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ออกจากระบบการศึกษารวมประมาณ 
1.9 ล้านคน นับเปน็สัดส่วนที�สงูมากเมื�อ
เทียบกับเด็กในช่วงวัยเรยีนการศึกษา
ภาคบังคับทั�งหมดประมาณ 9 ล้านคน 
เด็กที�หลดุจากระบบการศึกษาปี 2564 
ซึ�งยังไม่มีข้อมูลว่าจะสามารถกลับเข้า
เรยีนต่อได้หรอืไม ่มจีำานวน 43,060 คน 
ส่วนใหญอ่ยูใ่นชั�น ม.3 ขึ�น ม.4 จำานวน 
33,710 คน รองลงมาคือ ป.6 ขึ�น ม.1 
จำานวน 8,699 คน และอนบุาล 3 ขึ�น ป.1 

“ โรงเรยีนปรุงอาหารหม้อเดียวกััน....กิันทั�งเด็กัเล็กัและแบ่่งให้เด็กั ม.ต้น รบั่ประทานด้วย เด็กัโต
ไม่รูห้รอกัว่าไม่มีงบ่ค่าอาหารกัลางวันให ้ผูป้กัครองยงัไม่รูเ้ลย อันนี� ยังไมร่วมอาหารเช้าเลยนะ ทกุัคนรูดี้
ว่า อาหารเช้าสำาคัญต่อเด็กัแค่ไหน แต่เด็กัรอ้ยละ 90 ไมไ่ด้ทานอาหารเช้ามาโรงเรยีน แล้วครูที�โรงเรยีน 
มองตาก็ัรูเ้ลย อาหารกัลางวันพอแจกัจ่ายจนหมดแล้ว ครูก็ัจะมัดปากัถุงให้เด็กันำาไปกัลับ่ไปกิันมื�อเย็น
กัันที�บ้่านทั�งบ่้านเลย ... เรื�องนี�มีกัารต่อสู้กัันมา แต่ว่า สสส. และเครอืข่ายต้องออกัมาช่วยมากักัว่านี� คือ 

เข้าใจว่าช่วยอยู่ แต่ยังไม่สามารถสรา้งกัารเปลี�ยนแปลง และทำาให้สังคมเห็นว่า เราจะเปน็ระบ่บ่กัารศึึกัษาที�เสมอภาคได้
อย่างไร ในเมื�อเด็กัที�เราใช้กัฎหมายบั่งคับ่ให้มาเรยีน เรายังไม่มีค่าอาหารกัลางวันให้เขาเลย....ทรพัยากัรที�จำาเปน็สำาหรบั่
เด็กั ต้องจัดสรรให้เพียงพอมากักัว่านี� เช่น อาหารเช้า ค่าเดินทางไปโรงเรยีน สำาหรบั่เด็กักัำาพรา้ ครอบ่ครวัแหว่งกัลาง 
เด็กัที�ไม่ได้อยูกั่ับ่พอ่แม ่ควรจะมขีอ้มลูชัดเจน ใหก้ัระทรวงต่าง ๆ เขา้ไปช่วยเหลือดแูลในครอบ่ครวัด้วยหรอืไม่ แต่กัารจะ
สรา้งกัารเปลี�ยนแปลงทั�งฝั่่� งผู �ให้บ่รกิัารและรบั่บ่รกิัารได้ จะต้องมีความเข้าใจของสังคมไทย ว่าเราควรให้ความสำาคัญกัับ่
สขุภาวะของเด็กั ซึ่ึ�งยงัมโีจทยอี์กัมากัที�ยงัไปไมถึ่ง เช่น ไมโครนิวเทรยีน เหน็ได้จากัเด็กัยากัจนที�มีภาวะอ้วน เพราะกิันแป�ง
เยอะ เน้นกิันให้อิ�ม กิันมาม่า กิันข้าวเยอะ เราไม่ควรปล่อยให้เด็กัไทยอยู่ในภาวะแบ่บ่นี� ”

จำานวน 604 คน ปญัหาสำาคัญเกิดจากการที�ครอบครวัมรีายได้ลดลงในชว่งโควิด-19 
เฉลี�ย 1,094 บาทต่อเดือน หรอื 36 บาทต่อวัน บางครอบครวัต้องยา้ยกลับภมูลิำาเนา
ในต่างจังหวัด เพราะไมม่งีานทำา จึงทำาให้เด็กไมไ่ด้เรยีนต่อ

ความไมพ่รอ้มในการเรยีนออนไลน์ก็เปน็สาเหตสุำาคัญอันหนึ�ง โดยเฉพาะเด็กจาก
ครอบครวัยากจน ไมม่อีปุกรณ์การเรยีน ทำาใหเ้รยีนไมทั่นเพื�อน ไมเ่ขา้ใจ เหล่านี�ทำาให้
เด็กจำานวนมากหลดุจากระบบไปโดยปรยิาย กสศ. คาดการณ์ว่า สิ�นปี 2564 จะมี
เด็กที�หลุดจากระบบจำานวนมากถึง 65,000 คน24 จึงเป็นโจทย์สำาคัญเรง่ด่วนของ
ผู้ที�เกี�ยวข้องด้านการศึกษาที�ต้องหาแนวทางการแกไ้ข เพราะหากเด็กเหล่านี�หลดุ
จากระบบอย่างถาวร อาจจะทำาให้กลายเป็นคนด้อยโอกาสและมีความเปราะบาง 
ในระยะยาวได้

จ�กข้อมลูของ กสศ. พบว่� ก�รระบ�ดของโควิด‑19 ทำ�ให้

เด็กในครวัเรอืนย�กจนกว่� 2 ล้�นคน มีคว�มเสี�ยงที�จะหลดุ

จ�กระบบก�รศ้กษ� ซื้้�งเปน็คว�มเสี�ยงทั�งด้�นมิติท�งโอก�ส 

และด้�นคณุีภ�พก�รเรยีนรู ้มิติด้�นโอก�ส หม�ยถ้ิง ก�รที�เด็ก

ช่ะลอก�รกลับเข้�สู่ระบบก�รศ้กษ� โดยเฉพ�ะเด็กที�จบ ม.3 

ก็จะไม่ได้กลับม�เรยีน ม.ปล�ย หรอื ปวช่. เด็กที�อยูใ่นช่ว่งรอย

ต่อที�จะต้องย�้ยโรงเรยีน เข�ก็จะช่ะลอออกไป ส่วนมติิคณุีภ�พ

ก�รเรยีนรู ้คือ ก�รที�เด็กต้องเรยีนออนไลนห์รอืออนแอรที์�บ้�น 

อปุกรณีที์�เด็กจะเรยีนได้มไีม่เท่�กัน เด็กย�กจนส่วนใหญ่ไม่มทีีวี 

คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต บ�งคนไม่มีไฟ้ฟ้้� และอินเทอรเ์น็ต 

ฉะนั�นเด็กที�ข�ดโอก�สจ้งทำ�ใหเ้กิดก�ร ส้ญ่เสียก�รเรียนร้� 
(learning loss) อย่�งม�ก และจะต้องใช่เ้วล�ม�กกว่�

คนอื�น ๆ ในก�รฟื้� นตัว โดยสรุป ผลกระทบจ�กโควิด‑19 ต่อ

ก�รศ้กษ� เป็นผลกระทบที�ไม่เท่�กัน และเกิดข้�นม�กกับ

ครวัเรอืนย�กจน และด้อยโอก�ส

เด็ก 2 ล้�นคนในครวัเรอืนที�อยูใ่ต้เส้นคว�มย�กจน ส่วนใหญอ่ยู่

ในครวัเรอืนแหว่งกล�ง เด็กไมไ่ด้อยูกั่บพ่อแม ่พ่อแมแ่ยกท�งกัน หรอื

ไปมคีรอบครวัใหม่ เด็กต้องอยูกั่บปูย่�่ต�ย�ย ลงุป�้น�้อ� ที�มีก�รศ้กษ�

สงูสดุเพยีง ป.4‑ป.6 ซื้้�งอ�จจะไมไ่ดใ้ส่ใจกับก�รศ้กษ�ของลกูหล�น

ด้วยหล�ยเหตุผล เช่น่ ไม่มีข้�วส�รกรอกหม้อ ปัญห�คว�มเจ็บป่วย 

รวมทั�งไม่มีคว�มรูที้�จะช่่วยสอนหรอืเป็นที�ปรก้ษ�ให้เด็กได้ ส่วน

ครวัเรอืนที�เด็กอยู่กับพ่อแม ่ส่วนใหญพ่่อแม่ต้องทำ�ง�นนอกบ�้น เช่น่ 

ค้�ข�ย ห�ปล� รบัจ้�งเก็บเกี�ยวผลผลิตต่�งจังหวัด ก็จะไมส่�ม�รถิ

ดแูลลกูช่่วงที�เรยีนอยูบ้่�นได้ เด็กบ�งคนต้องล�โรงเรยีนไปทำ�ง�นกับ

พ่อแม่หล�ย ๆ วัน จนกระทั�ง เกิด campaign จดหม�ยล�ครู 

ก�รฟื้� นฟู้เด็กในอน�คตจ้งเป็นเรื�องย�ก และจะมีลักษณีะ

เป็นก�รฟื้� นตัวไม่เท่�กัน (K shape) คือ จะมีกลุ่มที�ไปได้ดีกว่�

คนอื�น ซื้้�งเป็นกลุ่มที�อยู่ในครอบครวัคนช่ั�นกล�งที�ไม่ได้รบัผลกระ

ทบจ�กโควิด‑19 ม�กนกั ส่วนเด็กในครอบครวัย�กจนก็จะมีภ�วะ

ถิดถิอยและแย่กว่�คนอื�น หรอืไปได้ช่้�กว่�คนอื�น

ท้�มูา: ข้อม้ลการื่สุัมภาษณี์เชื่ิงลึกผ้้บริื่หารื่กองทุนเพ่�อความเสุมอภาคทางการื่ศึึกษา (กศึสุ.)
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ปัญหาเด็กหลุดจากระบบ ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะด้าน
การศึกษาเท่านั�น แต่อาจมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ด้วย การศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์แห่งสหรฐัอเมรกิา
พบว่า หากประเทศไทยไมม่เีด็กหลดุจากระบบการศึกษา จะ
ทำาให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (gross domestic product: 
GDP) เพิ�มขึ�นถึง 3% และหากประเทศไทยสามารถแก้ปัญหา
เด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้ดีขึ�น จะสรา้งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจมากกว่า 228,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียว24

ดังนั�น การแก้ปัญหาความเหลื�อมลำาด้านการศึกษาโดยเรว็ 
ก็จะสามารถแกโ้จทยป์ัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย

อยา่งไรก็ตาม การเรยีนออนไลน์ มขีอ้ดีอยูบ่า้งบางประการ 
เชน่ เด็กไมต้่องตื�นแต่เชา้เสียเวลาฝ่ารถติดเดินทางไปโรงเรยีน
โดยเฉพาะเด็กที�อยูใ่นเมอืง เด็กมเีวลาและสามารถเรยีนรูจ้าก
ชอ่งทางอื�นได้มากขึ�น ครอบครวัมโีอกาสใช้เวลารว่มกันมากขึ�น 
และช่วยลดปัญหาสำาหรบัเด็กบางคนที�เมื�อไปโรงเรยีนมักถกู
เพื�อนแกล้ง (bully) ได้ นอกจากนี� การเรยีนออนไลน์ ยงัชว่ย
เปิดโอกาสให้เด็กที�ใฝ่เรยีนใฝ่รูส้ามารถเข้าถึงแหล่งเรยีนรูที้�
กว้างขวางหลากหลาย ทั�งนี� ต้องมีการปรบัรูปแบบการเรยีน
การสอนที�มุ่งส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูข้องเด็กให้มากกว่า
การเรยีนเพื�อแขง่ขนั

ในช่วงที�เด็กเรยีนออนไลน์ ความช่วยเหลือจากภาครฐัมี
เพยีงมาตรการเยยีวยาเงนิ 2,000 บาท เพื�อใหเ้ด็กนำาไปจ่าย
ค่าเทอม ค่าไฟฟ้า และค่าอินเทอรเ์น็ต แต่ขั�นตอนกว่าจะได้
เงนินั�นต้องเตรยีมเอกสารมากมาย ทั�งใหก้รอกแบบฟอรม์ แนบ
สำาเนาบัตรประชาชนของเด็ก ของผู้ปกครอง และหน้าสมุด
บัญชีธนาคาร เป็นต้น บางโรงเรยีนให้ผู้ปกครองเดินทางมา
ยื�นเอกสารพรอ้มรบัเงินด้วยตัวเองที�โรงเรยีน มิหนำาซำายังมี
ข่าวที�โรงเรยีนเอกชนบางแห่งหักเงินเหล่านี�จากผู้ปกครองที�
ติดค้างค่าเล่าเรยีน25 ส่วนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รฐับาล
เยยีวยาเพยีง 5,000 บาทต่อคน26

การส่�อสารกับลููกในชิ่วงเรียนออนไลูน์

การเรียนออนไลน์ นอกจากเด็กจะต้องปรับตัวและ
ทำาความเขา้ใจแล้ว พอ่แมผู้่ปกครองก็ต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตัว
ไปพรอ้มกับเด็กด้วย รวมทั�งต้องมวิีธกีารสื�อสารเชงิบวก เพื�อ 
ไม่ ให้บั�นทอนกำาลังใจและสร้างความกดดันหรือเพิ�ม 
ความเครยีดให้เด็ก แต่หากผู้ปกครองไม่เข้าใจสถานการณ์ 
มคีวามคาดหวังสงู บน่ เขม้งวดกับเด็กมากเกินไปอาจส่งผลเสีย 
ทำาใหเ้ด็กต่อต้านและไมอ่ยากเรยีน หรอืกลายเปน็เด็กก้าวรา้ว 
และมปัีญหาสขุภาพจิตได้

“การเรยีนออนไลน์ถ้าคนที�บ้านเข้าใจสถานการณ์ด้วย
ก็คงจะดี แต่ตอนหนูนั�งเรยีนอยู่ ก็โดนหาว่าเล่นเกมส์ พอ
ทำาการบ้านก็บอกว่าจะเรยีนใหไ้ด้เป็นดอกเตอรเ์ลยหรอืไง”27 
(นักเรยีนหญิง ชั�นม. 3 ที�เขา้รว่มสะท้อนความรูสึ้กต่อการเรยีน
ออนไลน์ในเพจ urbancreature.co)

“ชว่งนี�ลกูต้องเรยีนออนไลน์ เราตามงานกับคณุครูตลอด 
เวลาถามครูครูจะบอกว่าลูกไม่ค่อยส่งงานไม่ค่อยเข้าเรยีน 
ที�ต้องเชค็เพราะกลัวเขาไม่จบ ตอนนี�อยู ่ป.6 ค่ะ ลกูผูห้ญิง เรา
ก็จะโทรบน่เขา ว่าทำาไมต้องใหแ้มค่อยตามคอยจี� แมท่ำางานก็
เหนื�อยแล้วยงัต้องมาตามงานกับหนอีูก เราพดูเท่านี�ลกูก็ตัด
สายไปเลย เย็นมาก็ไมค่ยุกับเรา เราไปเห็นเขาโพสต์ว่า ทำาไม
ไม่เข้าใจเรยีนก็เหนื�อยพอแล้วยังต้องมาเจอแบบนี�อีก...”28 
(กระทูใ้นพนัทิป)

สำานักงานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
นำาเสนอการสอนทักษะการสื�อสารเชิงบวกแบบออนไลน์ 
ด้วยวิธกีารเรยีนรูแ้บบ online support group ในระยะ 7 
วัน เพื�อให้ผู้ปกครองเรยีนรูวิ้ธีจัดการอารมณ์เมื�อต้องเจอ
เหตกุารณ์ที�ไมเ่ปน็ไปอยา่งที�คาดหวัง และมวิีธกีารสื�อสารเชงิ
บวกกับลกูหลานตามหลักที�ถกูต้อง เพื�อส่งเสรมิสัมพนัธภาพและ
ลดความรุนแรงในครอบครวั โดยที�ผา่นมาพบว่าเด็กส่วนใหญ่มี
ความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นถึงรอ้ยละ 73 การสื�อสารและ
รบัฟังเด็กเชิงบวกและการให้คำาชม จะทำาให้เด็กรูสึ้กยินดี 
การใชอ้งค์ความรูดั้งกล่าวทำาให้เด็กมสีมาธใินการเรยีนออนไลน์
มากขึ�น โดยไมรู่สึ้กกดดันหรอืถกูบงัคับจากผูป้กครอง เพราะ
มกีารกำาหนดตารางเวลาที�ชดัเจน29

“  ก�รเรียนออนไลน์ถ้ิ�คนที�บ้�น

เข้�ใจสถิ�นก�รณี์ด้วยก็คงจะดี แต่

ตอนหนูนั�งเรียนอยู่  ก็โดนห�ว่�เล่น

เกมส์ พอทำ�ก�รบ้�นก็บอกว่�จะเรยีน

ใหไ้ด้เปน็ดอกเตอรเ์ลยหรอืไง ”

ภาพ: eef.or.th/โครื่งการื่รื่ณีรื่งค์จมลาครื่้

ง�นศิลปะของโครงก�รรณีรงค์จดหม�ยล�ครู ที�ติดตั�ง ณี สะพ�นหัวช้่�ง 
กรุงเทพมห�นคร
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ปฏิสัิมูพันุธท์างสังคมูข้องเด็ก
ในุยุคโควิิด‑19

ปัญหาการขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื�อนและครูโดยตรง
อันเนื�องมาจากการเรยีนออนไลน์เปน็ปญัหาสำาคัญอยา่งหนึ�ง
ที�สรา้งความวิตกให้กับพอ่แมแ่ละครู หากเด็กอยูโ่รงเรยีน ยงัมี
เวลาพกั ได้พดูคยุกับเพื�อน กินขนม วิ�งเล่น หรอืทำากิจกรรมกับ
เพื�อนได้ แต่เมื�อต้องนั�งเรยีนออนไลน์ จะต้องอยูห่น้าจอ ชว่งพกั
ก็เล่นเกมออนไลน์ ดูการต์ูน ฟังเพลง ไม่มีกิจกรรมทางกาย 
(physical activities) หรอืมปีฏิสัมพนัธกั์บคนในครอบครวั ทำาให้
มผีลเสียกับสขุภาพทั�งทางกายและสขุภาพใจ ที�น่าเป็นห่วง คือ

เมื� อ เ ด็ก รู ้สึกไม่มีความสุขหรือสนุก กับการเรียน จะ
ส่งผลต่อวิธีคิด (mindset) หรอืทัศนคติ มุมมองที�เด็กมี
ต่อการเรยีนรูที้�ต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลา น่าเบื�อ โดนครู
บ่น โดนแม่ตำาหนิ เหตุการณ์เหล่านี�จะค่อย ๆ ทำาลายวิธคิีด
เกี�ยวกับการเรยีนรูที้�สนกุ มคีวามสขุ ตื�นเต้น และทำาให้ความคิด
ในเชิงลบต่อการเรยีนรูนี้�เติบโต กระทั�งอาจกลายเป็นปัญหา
ต่อการเรยีนรูข้องเด็กในอนาคตได้30

การทำาความเข้าใจเรื�องการเรยีนออนไลน์ของสมาชิก
ในครอบครัวจึงเป็นเรื�องสำาคัญ ที�จะทำาให้ผู้ปกครอง
สามารถรบัมือและช่วยเหลือเด็กให้เรยีนอย่างมีความสุขได้ 
จึงมีคำาแนะนำาว่าควรลดความคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ
เรยีนรูแ้ละเข้าใจได้ทั�งหมด และการเรยีนออนไลน์เป็นเรื�อง
ยากสำาหรบัเด็กที�ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ไม่มีความมั�นใจ และ
ไมก่ล้าซกัถาม

นอกจากนี� ควรเข้าใจว่าการเรยีนออนไลน์ไม่ได้เหมาะ
กับเด็กทุกคน อีกทั�งไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการเรียนรู ้
ดังนั�นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีความยืดหยุ่นในการจัดการ 
และชว่ยส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นชอ่งทางอื�น ๆ เชน่ หากเด็กขาด
ปฏิสัมพนัธค์วรชักชวนลกูพดูคยุในประเด็นหรอืขา่วสารต่าง ๆ 
ที�สนใจ ชวนลกูทำากิจกรรมในบา้น ชวนลกูอ่านหนังสือรว่มกัน 
พาลกูไปช่วยเหลือเพื�อนบ้านหรอืชมุชนใกล้เคียง เชน่ บรจิาค
สิ�งของจำาเป็น หรอืบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามกำาลังที�
ทำาได้ เป็นต้น เหล่านี�เป็นช่องทางที�ช่วยให้เด็กได้เรยีนรูแ้ละ
มปีฏิสัมพนัธกั์บผู้อื�นมากขึ�น 

อย่างไรก็ตาม เด็กที�อยู่ในครอบครวัที�มีความพรอ้ม เช่น 
มผีูป้กครองหรอืผูด้แูลเด็กที�เขา้ใจ จะไม่มปีญัหาเรื�องการเรยีน
ออนไลน์มากเท่ากับเด็กในครอบครวัยากจน ไมม่คีวามพรอ้ม 
หรอืมพีอ่แมที่�ไมเ่ขา้ใจเรื�องการเรยีนออนไลน์ ยิ�งจะทำาใหเ้ด็ก
กลุ่มนี�มปีญัหามากขึ�น หลายประเทศจึงหนัมาให้ความสำาคัญ
กับการดแูลความแขง็แรงด้านจิตใจของเด็ก เนื�องจากการที�เด็ก
ต้องอยู่บ้านนาน ๆ ทำาให้เด็กขาดปฏิสัมพันธท์างสังคมและ
สรา้งความเครยีดมากกว่าการเรยีนในโรงเรยีน เชน่ ประเทศ
แคนาดาจัดใหม้โีครงการคิดส์เฮลพโ์ฟน (Kids Help Phone) 
ที�ให้เด็ก สามารถโทรขอคำาปรกึษาด้านจิตวิทยาจากผูเ้ชี�ยวชาญ
ได้ ส่วนออสเตรเลียก็มีบรกิารคล้ายกันอย่าง คิดส์เฮลพ์ไลน์ 
(Kids Helpline) ส่วนอิตาลีก็ม ีเทเลโฟโน อาสซูโร (Telefono 
Azzurro) ซึ�งชว่ยให้เด็กที�มปัีญหาการเรยีนออนไลน์ได้พดูคยุ
ปรกึษา เป็นการลดความเครยีดได้ทางหนึ�ง

นอกจากนี� ในประเทศตะวันตกบางประเทศยงัใหค้วามสำาคัญ
กับเด็กที�มาจากครอบครวัยากจน ขาดโอกาสทางสังคม และ
เด็กเปราะบางกลุ่มอื�น ๆ ซึ�งมแีนวโน้มที�จะไมไ่ด้เรยีนออนไลน์
อยา่งมปีระสิทธภิาพและเรยีนตามเพื�อนไมทั่น เชน่ ในประเทศ
อังกฤษ เยอรมนี และแคนาดา เพิ�มงบให้กับโรงเรยีนจัด
กิจกรรมภาคฤดรูอ้น (summer school) หรอืค่ายการเรยีนรู ้
(learning camp) ให้เด็กกลุ่มที�มีแนวโน้มเรยีนไม่ทันเพื�อน 
ได้ปรบัพื�นฐานความรูก่้อนกลับสูโ่รงเรยีน ส่วนประเทศฝรั�งเศส
มีการเพิ�มงบประมาณเป็นค่าจ้างครู เพื�อสอนเสรมินักเรยีน
บางกลุ่มในชว่งเวลาหลังเลิกเรยีนด้วย30

“  องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) แนะนำ�

ว่�ควรข ยับร่�งก�ยให ไ้ ด้อย่ �งน้อย วันละ 

60 น�ที ในขณีะที�เด็กไทยทำ�ได�เพียงร�อยละ 26 

ในช่่วงปกติ ส่วนช่่วงที�มีก�รล็อกด�วน์เพร�ะ

โควิด‑19 ก�รเคลื�อนไหวร่�งก�ยลดลงเหล้อ
ปีระม่�ณร�อยละ 17 ”

ภาพ: unsplash.com/photos/tvc5imO5pXk
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พ่�นุท้�สร้างสรรค์เพ่�อลูก

การเรยีนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ที�ทำาให้เด็กมีกิจกรรมทางกายน้อยลงเนื�องจากเด็กต้อง
นั�งหน้าจอเปน็เวลานาน การเคลื�อนไหวน้อยลงทำาใหเ้ด็กเกิด
ความเฉื�อยชา และไมม่ปีระสิทธผิลในการเรยีนรู ้ซึ�งอาจส่งผลต่อ
เด็กในระยะยาว ทำาให้หมดแรงบันดาลใจในการเรยีนรู ้สสส. 
ได้นำาเสนอเครื�องมอืการเรยีนรูส้ำาหรบัเด็ก คือ การเล่นอิสระ 
ซึ�งหลายครอบครวัสามารถทำาได้ที�บา้นแมว่้าเด็กจะออกไปเล่น
นอกบา้นไมไ่ด้ แต่ผู้ปกครองสามารถจัดมมุหนึ�งของบ้านเพื�อ
ให้เด็กเล่นอิสระได้ โดยใช้สิ�งที�มอียู ่เช่น กล่องกระดาษ ขวดนำา 
หรอืของใชอื้�น ๆ และปล่อยใหเ้ด็กได้เล่นอยา่งอิสระ โดยผูใ้หญ่
เป็นผู้สังเกตการณ์ การเล่นของเด็กในลักษณะนี�ช่วยเสรมิ
พฒันาการ และชว่ยกระชบัความสัมพนัธใ์นครอบครวัด้วย

นอกจากนี� พ่อแม่ควรส่งเสรมิให้เด็กทำากิจกรรมในชีวิต
ประจำาวัน เชน่ ชว่ยทำาอาหาร ทำาความสะอาดบ้าน ปลกูต้นไม ้
เพื�อให้ทกุที�ทกุกิจกรรมเปน็พื�นที�สรา้งการเรยีนรูใ้หเ้ด็ก อีกทั�งพอ่
แมต้่องเรยีนรูที้�จะสื�อสารกับเด็กอย่างสรา้งสรรค์ จึงจะทำาให้
เด็กรูสึ้กว่าบ้านและครอบครวัเป็นพื�นที�สรา้งสรรค์ ปลอดภัย 
และเป็นที�พึ�งได้แมใ้นภาวะวิกฤต31

กิจกรรมทางกายของเด็ก เป็นปัจจัยสำาคัญที�ช่วยสรา้ง
พฒันาการ และสขุภาพที�ดี องค์การอนามยัโลก (WHO) แนะนำา
ว่า ควรขยับรา่งกายใหไ้ด้อย่างน้อยวันละ 60 นาที ในขณะ
ที�เด็กไทยทำาได้เพียงรอ้ยละ 26 ในช่วงปกติ ส่วนช่วงที�มี
การล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 การเคลื�อนไหวรา่งกายลดลงเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 1732 ซึ�งอาจส่งผลต่อพฒันาการและสขุภาพของ
เด็ก อยา่งไรก็ตาม ผูป้กครองสามารถส่งเสรมิให้เด็กทำากิจกรรม
ทางกายที�บ้านไดโ้ดยไมต้่องออกไปขา้งนอก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการที�
ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายและลดโรคอ้วนในเด็ก คือ โครงการ 
“กระโดดโลดเติ�น เล่นเปีลี�ยนร่�ง วิถิีชื้ีวิติใหม่่” 
(ChOPA & ChiPA Game: New Normal) ที�เน้นการเสรมิ
สรา้งสขุภาพใหเ้ด็กวัยเรยีนและวัยรุน่มทัีกษะการดำาเนินชวิีตตาม
ชว่งวัย ท้�งท้กษะการเรยีู่นร่ ้การพฒ้นาควิามฉลาดทางอ้ารมณ์
และส้่งคม การส่รา้งเส่รมิส่มรรถึภาพทางกายู่ และการป้็อ้งก้น
ภาวิะทุพโภชีนาการ เพ้�อ้ให้เด็กเจรญิเติบโตเต็มศ้กยู่ภาพ 
ท้�งรา่งกายู่ ส่มอ้ง และจิตใจ โดยู่เน้นใหท้กุภาคส่่วินเรง่ส่รา้ง
ควิามฉลาดทางการเคล้�อ้นไหวิ เพิ�มกิจกรรมทางกายู่ อ้าหาร
และการนอ้นหล้บ ควิบค่่ไป็ก้บมาตรการหล้กป็้อ้งก้นโรค 
โควิิด‑19 นอกจากนี� ยังมีการยกระดับงานส่งเสรมิกิจกรรม
ทางกาย ไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอรม์ (digital platform) พื�นที�
ออนไลน์ดังกล่าว ชว่ยรกัษาระยะห่างทางสังคมและสรา้งแรง
จงูใจให้เด็กมกิีจกรรมทางกาย33

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโควิด-19 ได้ทำาให้หลาย
ครอบครวัประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตกงาน ครอบครวัแตกแยก 
เกิดภาวะเครยีด หรอืปัญหาสขุภาพจิต หลายครอบครวัสามารถ
ประคองตนเองอยู่รอดได้ ขณะที�อีกมากมายต้องอยู่ในภาวะ
ยากลำาบาก จึงเป็นเรื�องยากที�จะส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หเ้ด็กหรอืจัด
พื�นที�สรา้งสรรค์สำาหรบัเด็กอยา่งทั�วถึงได้ เด็กในบางครอบครวั
ยังมีความเสี�ยงที�จะได้รบัผลกระทบจากความเครยีดของ
พ่อแม่อีกด้วย เช่น การถูกด่าทอด้วยคำาหยาบคายรุนแรง 
การกระทำาความรุนแรงในครอบครวั จึงไม่ใช่เรื�องง่ายที�
ทกุครอบครวัจะสามารถสรา้งพื�นที�เชงิสรา้งสรรค์ใหล้กูหลานได้

3
สุภาพทางเศึรื่ษฐกิจ 
และการื่ทำมาหากิน 
ของครื่อบครื่ัวยุคโควิดื่-19

เมื�อเดือนกรกฎาคม 2563 ผลสำารวจดัชนีความเชื�อมั�น 
ผู้บรโิภคซึ�งอยู่ที� 50.1 เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องเป็นเดือนที� 3 
ขณะที�ดัชนีความเชื�อมั�นเกี�ยวกับโอกาสหางานทำา และ
รายไดใ้นอนาคตต่างก็เพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเนื�องสอดรบักัน
จนนักวิเคราะห์ต่าง ๆ เชื�อว่าจุดตำาสุดของเศรษฐกิจไทย
ยุคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ฝันร้ายที�ทำาให้ชีวิตและ 
เศรษฐกิจไทยกระสับกระส่ายตั�งแต่เมื�อต้นปี 2563 กำาลังจะ
จบลง และทกุอยา่งกำาลังจะกลับมาเบง่บานอีกครั�ง คนจำานวน
ไม่น้อยวาดฝันการกลับมาใช้ชีวิต และทำามาหากินตามปกติ
ตั�งแต่ช่วงปลายปี และฝากความหวังต่าง ๆ ไว้กับวัคซีนที�
ได้รบัฟังขา่วความคืบหน้าจากสถาบันต่าง ๆ ทั�งของประเทศไทย 
และต่างประเทศอยา่งต่อเนื�อง

แต่ความเปน็จรงิที�เกิดขึ�นหาได้เปน็ไปตามที�วิเคราะหกั์นไม ่ 
เพราะมีปัจจัยอื�น ๆ อีกมากที�ปรากฏขึ�นมาหลังจากนั�น 
ไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุข์องเชื�อ ประสิทธภิาพของวัคซีน
ค่ายต่าง ๆ ผลข้างเคียงที�มีต่อคนแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน 
รวมไปจนถึงการสรรหา และการกระจายวัคซนี

ภาพ: multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/mv-chopa-chipa

ภ�พตัวอย่�งจ�กวิดีโอ “ChOPA & ChiPA พ�ม่วน”
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ทั�งหมดนี�ทำาให้ความหวังที�ทุกอย่างจะพลิกฟื� นและกลับมาสดใส
ในปี 2564 เป็นอันสลายไป และกลายมาเป็นการเตรยีมตัวที�จะต้องอยูกั่บ
โควิด-19 ไปในระยะยาว และอาจรวมถึงการอยู่อยา่ง “เปิีด ๆ ปิีด ๆ” ไป
จนกลายเป็นส่วนหนึ�งของชวิีตวิถีใหม่

ความอึดอัดอื�น ๆ จากการปิดเมืองไปเรื�อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะ
สังสรรค์ การเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรอืการบันเทิงพกัผอ่นหย่อนใจ 
นั�นยังพอทำาเนา แต่สิ�งที�สร้างความกดดันมากที�สุดเห็นจะไม่พ้น 
“การทำามาหากิน” โดยเฉพาะของคนรากหญ้าที�หาเชา้กินคำา ไมม่รีายได้ประจำา 
ความรูค้วามสามารถจำากัด และความคุ้มครองด้านต่าง ๆ มเีพยีงน้อยนิด

รายได้ครัวิเร่อนุท้�ลดลงช่วิงโควิิด‑19

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที� 1 ปี 256434 สะท้อนการเปลี�ยนแปลง
อันเนื�องมาจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที�น่าสนใจ ตัวเลขผูม้งีานทำาเพิ�ม
จากปลายปี 2563 รอ้ยละ 0.4 มาอยูที่� 37.6 ล้านคน แต่เป็นการขยายตัว
ของการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม ซึ�งเปน็การดดูซับมาจากการเลิกจ้างจาก
ภาคอื�นที�ต่อเนื�องมาโดยตลอดตั�งแต่ป ี2563 มาจนถึงปี 2564 ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมการจ้างงานลดลงรอ้ยละ 2.2 ภาคบรกิารลดลงรอ้ยละ 0.7 
ภาคค้าปลีกลดลงรอ้ยละ 1 สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้ารอ้ยละ 0.4 นอกจากนี� 
ชั�วโมงการทำางานต่อสัปดาห์ลดลงรอ้ยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทำาให้เห็นแรงงานไทยจำานวนมากที�เปลี�ยนกลับไปสู่การทำามาหากินด้าน
การเกษตรที�ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ และ
ได้รบัค่าตอบแทนน้อยกว่าภาคอื�น ๆ 

นอกจากนี�ในรายงาน Social Impact 
Assessment of COVID-19 in Thailand22 
ของสำานักงานองค์การสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทย ซึ� งดำาเนินการโดย Oxford 
Policy Management (OPM) เผยแพร่
เมื�อเดือนกรกฎาคม 2563 ยังได้รายงาน
ว่ารายไ ด้ครัว เ รือนไทยลดลงโดย เฉ ลี� ย
รอ้ยละ 11 และปรากฏว่าความยากจนในพื�นที�
เขตเมืองสูงขึ�นรอ้ยละ 4–6 ซึ�งสูงขึ�นมากกว่า
ในเขตชนบท อันเนื�องมาจากรายู่ได้ขอ้ง
คนในเมอ้้งลดลงเฉลี�ยู่รอ้้ยู่ละ 18 โดยู่ที�กรุงเทพฯ 
ได้ร้บผลรุนแรงที�สุ่ด นอ้กจากนี�แรงงานที�
ได้รบ้ผลกระทบมากที�ส่ดุค้อ้แรงงานภาคเอ้กชีน 
โดยู่เฉพาะผ่ที้�ไมม่รีายู่ได้ป็ระจำาหรอ้้เป็น็พนก้งาน
ป็ระจำา ซ่ึ่�งมีควิามยู่ากจนส่ง่ข่�นกว่ิาชีว่ิงก่อ้นเกิด
การแพรร่ะบาดป็ระมาณรอ้้ยู่ละ 20

แรงงานเหล่านี�มีจำานวนมากที�เป็นแรงงาน
นอกระบบ (informal sector) ซึ�งมีสัดส่วน
ราวรอ้ยละ 43-54 จัดเป็นกลุ่มที�ไม่เพียงแต่
จะได้รบัผลกระทบด้านการทำามาหากินและ
รายได้มากที�สดุแล้ว คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี�ยังมี
การศึกษาค่อนขา้งน้อย มโีอกาสจำากัดทางด้าน
โอกาสการพัฒนาตัวเอง รวมทั�งโอกาสในการสรา้ง
ทักษะใหม ่(re-skill) เพื�อการอยูร่อดในภาวะที�มี
การเปลี�ยนแปลงอย่างฉับพลัน และยิ�งเป็นกลุม่ที�
อยูใ่นเขตเมอืงซึ�งการอยูร่อดต้องพึ�งพากลไกตลาด
เป็นหลัก ต่างจากกลุ่มที�อยู่ในสังคมชนบทที�ยัง
พอจะพึ�งพาทุนทางสังคมในชนบท ทรพัยากร
ในพื�นที�และค่าครองชพีที�ถกูกว่าได้

ในรายงาน COVID-19 Employment 
and Labour Market Impact in Thailand35 
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Labour Organization: ILO) เมื�อ

ขั�นร�ยได�
1–10

ร�ยได�
(บาที/เดอ่น)

ก�รออม่
(บาที/เดอ่น)

ก�รศ้กษ�
(ปี)

ขน�ดครัวเร้อน

1 7,176 -3,890 7.05 3.67

2 10,813 -996 7.00 3.39

3 12,603 29 7.07 3.15

4 14,406 696 7.15 3.00

5 16,546 1,471 7.34 2.90

6 19,035 2,339 7.68 2.77

7 21,831 3,361 8.07 2.61

8 25,470 4,812 8.83 2.42

9 32,270 7,319 10.14 2.28

10 65,533 27,954 12.95 2.03

เฉลี�ย 25,160 5,616 8.62 2.74

ท้�มูา: ข้อม้ลการื่สุำรื่วจครื่ัวเรื่่อนไทย ปี 2562, สุำนักงานสุถึิติิแห่งชื่าติิ.

ติ�ร�ง 1: รีายได�แลุ่ะกัารีออมของครีวััเรีอ่นไทีย 2562

ภาพ:  news.thaipbs.or.th/content/306647

ส่วนหน้�งของแท็กซื้ี�นบัพันคันที�จอดทิ�งไวใ้นพื�นที�รกร�้งใน
จังหวัดสมุทรส�ครน�นนบัปี
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ก�รตกง�นทำ�ใหก้้อยข�ดโอก�สที�จะได้รบัเงนิสงเคร�ะห์

บุตรที�อ�ยุ 0‑6 ปี เดือนละ 600 บ�ท เนื�องจ�กสิทธิ�ที�จะได้ 

ต้องเป็นผู้ที�ส่งเงินประกันสังคมต่อเนื�องเท่�นั�น เงิน 600 

บ�ทนี� อ�จจะช่ว่ยประทังพอซื้ื�อนมใหล้กูได้บ�้ง แต่ตอนนี�ก้อย

ไม่ได้รบัก�รช่ดเช่ยหรอืช่่วยเหลืออะไร ลกูจ้งไมไ่ด้ดื�มนม อ�ศัย

กินข้�วพออิ�มไปแต่ละมื�อเท่�นั�น 

“ ลกูัคนเล็กัเปน็ไทรอยด์ตั�งแต่เกิัด รกััษาต่อเนื�องที� 
รพ.จ. ลพบุ่ร ีมี 30 บ่าทอยูที่�นั�น หนตู้องพาลกูักัลับ่ไปหา
หมอที�ลพบ่รุทีกุั 2 เดือน ต้องมีค่าใช้จ่าย....ไม่กัล้าเอาลกูั
ย้ายมา เพราะกัลัวจะไม่ต่อเนื�อง ”

ลกูคนเล็กของก้อยตรวจไทรอยด์ครั�งล่�สดุเมื�อ 2 เดือนที�

แล้ว พบว่� ค่�ไทรอยด์ในเลือดปกติ หมอบอกว่� ห�กตรวจ

ครั�งนี� (มกร�คม 2565) แล้วผลยงัเหมอืนเดิม ก็จะสั�งใหห้ยดุ

ย� แต่ก�รจะพ�ลูกไปลพบุรคีร�วนี�ดูจะเป็นคว�มลำ�บ�ก

ไมน่อ้ย เพร�ะไม่มเีงนิ ทกุครั�งก็จะยืมจ�กนอ้งส�วก่อน ถ้ิ�พอ

มีร�ยได้บ้�ง ก็จะทยอยใช่้

ลกูคนโตและคนกล�งต้องเรยีนออนไลน ์แต่เพร�ะมโีทรศัพท์

มือถืิอเครื�องเดียว ทำ�ใหค้นกล�งต้องเสียสละใหพ้ี�ได้เรยีนก่อน 

ก้อยเติมเงินมือถืิอให้ลกูเรยีนอ�ทิตย์ละครั�ง ครั�งละ 89 บ�ท 

2 วันแรกสัญญ�ณีก็ดีพอใช้่ แต่หลังจ�กนั�นก็จะมีอ�ก�รหมุน 

และเสียงข�ด ๆ ห�ย ๆ ดังนั�น ห�กจะหวังให้ลกูเรยีนทันเพื�อน

ก็อ�จจะย�ก ก้อยยอมรบัในข้อนี�

คว�มหวังของก้อยตอนนี� คือ ก�รได้ง�นทำ�และมีร�ยได้  

เพร�ะเปน็ห่วงลกูและนอ้งส�ว อย�กจะมีร�ยได้ม�ช่ว่ยเหลือ 

ครอบครวั ก้อยมคีว�มเช่ื�อว่� จ�กประสบก�รณีข์องตนเองจะ

ส�ม�รถิทำ�ใหไ้ด้ง�นในห�้งสรรพสินค้�อีกครั�ง จ้งพย�ย�มส่ง

ใบสมคัรไปเรื�อย ๆ อย�่งไรเสีย ทกุวันนี�แมใ้ครจะจ้�งทำ�อะไร 

ก็ไม่เกี�ยงขอใหไ้ด้เงนิม�เลี�ยงครอบครวั

ท้�มูา: การื่สุัมภาษณี์เชิื่งลึกผ้้ไดื่้รื่ับผลกรื่ะทบจากโควิดื่-19

ก้อย (น�มสมมุติ) หญิงวัย 37 ปี จบ 

ม. 6 เลี�ยงลกู 3 คน อ�ย ุ12 ป,ี 6 ป ีและ 3 ปี 

ตกง�น ข�ดร�ยได้ ปัจจุบันอยู่บ้�นเช่่�กับ

ครอบครวั 7 คน มีก้อยและลูก 3 คน น้อง

ส�ว น้องเขย และพ่อที�เป็นอัมพฤกษ์ เล่�

ถ้ิงโควิด‑19 ที�กระทบชี่วิตคว�มเปน็อยู่และ

ครอบครวัว่�

“ ติดโควิด‑19 ไปรกััษาตัว ที�บ่รษัิทก็ัโทรมาบ่อกัว่า 
เขามนีโยบ่ายลดพนักังาน รายชื�อเราก็ัเปน็หนึ�งในนั�น เราก็ั
เข้าใจ เขาก็ัให้เงนิเดือนเดือนสดุท้ายมาก้ัอนหนึ�ง เงนิเก็ับ่
ก็ัไม่มค่ีะ ... ทกุัวันนี�ก็ัเข้าไปใน Facebook ดูว่ามีใครจ้าง
ทำาอะไรบ้่าง เราก็ัติดต่อไป ช่วงนี�ก็ัไปรบั่จ้างรดีผา้ ได้มา
ครั�งละ 500 แต่มันก็ัไม่ได้มีตลอด ”
“  เช่าบ่้านอยู่ ค่าเช่ารวมค่านำาค่าไฟประมาณ 
2,500‑3,000 บ่าท น้องสาวเป็นคนจ่ายหมดทุกัอย่าง 
ตอนนี�ไม่มีรายได้ช่วยเลย หนูก็ัจะประหยัดเอา หุงข้าว
แล้วก็ัทอดไข่บ่้าง ต้มบ้่าง ปลากัระป๋องบ่้าง ”

คว�มลำ�บ�กของครอบครวัตอนนี� อยูที่�คนห�ร�ยได้เลี�ยง

คนทั�งบ�้น มีเพยีงนอ้งส�วคนเดียว ซื้้�งต้องจ่�ยทั�งค่�เช่่�บ้�น 

ค่�กิน ค่�รถิแท็กซื้ี�ไปห�หมอของพอ่ทกุเดือน แมก้้อยจะพย�ย�ม

สมัครง�นไปแล้วกว่� 10 แห่ง ได้สัมภ�ษณี์แล้วหล�ยแห่ง 

แต่ก็ไมม่วีี�แววว่�จะมทีี�ไหนติดต่อม� แต่ก้อยก็ยงัมคีว�มหวัง

ว่� พอโควิด‑19 ซื้�ลงแล้ว อ�จจะมโีอก�สได้ง�น เพร�ะตนมี

ประสบก�รณีก์�รเปน็แคช่เช่ียรม์�แล้วหล�ยห้�ง

ก้อยติดโควิด‑19 ระหว่�งที�ทำ�ง�นเป็นแคช่เชี่ยรใ์นห้�ง 

สรรพสินค้�แห่งหน้�ง เมื�อเดือนพฤษภ�คม 2564 อ�ก�ร 

เริ�มแรกคือ เจ็บคอ มนีำ�มกู ปวดหวั มไีข ้เนื�องจ�กติดต�มข�่วส�ร 

เรื�องโควิด‑19 จ้งสงสัยว่�ตัวเองจะติดเช่ื�อ ก้อยไปซื้ื�อช่ดุตรวจ

ม�ตรวจด้วยตัวเอง พบว่�ผลเปน็บวก นอกจ�กนี� ลกูคนโตก็มี

อ�ก�รเหมอืนกัน ก้อยตัดสินใจพ�ลกูไปตรวจโควิดฟ้รตี�มที�

รฐัแจ้งว่�มจีดุตรวจ ไปรอคิวตั�งแต่ตีสี� สดุท้�ยก็ได้ตรวจตอน

ส�ยเกือบสิบโมง เมื�อกลับบ�้นจ้งกักตัวเองพรอ้มลกูคนโตอยู่

ในห้อง แยกจ�กคนในบ้�นทันที โดยน้องส�วต้องหยุดง�น

ข�ดร�ยได้ม�ช่่วยแยกลูกคนกล�งและคนเล็กไปดูแล และ

ส่งข้�วส่งนำ�ใหห้น�้หอ้ง ก้อยลงทะเบยีนในระบบเพื�อรอใหร้ถิ

โรงพย�บ�ลม�รบั แต่ต้องรอถ้ิง 3 วัน
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และจากรายงานภาพรวมเงินฝากธนาคารพาณิชย ์
โดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินยังชี�ให้เห็นว่าเงินฝากที�มี
การขยายตัวส่วนใหญเ่ปน็บญัชทีี�มเีงนิฝากสงูกว่า 1 ล้านบาท 
ขึ�นไป ซึ�งมีสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 1.7 ของบัญชีเงินฝากรวม 
ขณะที�บัญชีที�มีเงินฝากตำากว่า 1 ล้านบาท ซึ� งมีสัดส่วน
เงินฝากเพียงรอ้ยละ 22 ของเงินฝากทั�งหมด มีแนวโน้มที�มี
เงินฝากลดลง40 ข้อมูลนี�ชี�ให้เห็นว่าครอบครวัผู้มีรายได้น้อย
มีความอ่อนไหวและความเปราะบางต่อความยืดเยื�อของ
สถานการณ์โควิด-19 มากเพยีงใด

ภาวิะหากินุฝืืดเค่อง
กับสัมูพันุธภาพและสุข้ภาพจิัตัในุบ้านุ

สวนดสิุตโพลได้รายงานผลสำารวจผลกระทบของโควิด-19 
ต่อความเปน็อยูข่องครอบครวัไทยเมื�อวันที� 13 เมษายน 2564 
ชี�ใหเ้หน็ปญัหาใหญข่องครอบครวัเปน็เรื�องการทำามาหากินและ
การเงนิที�เปน็ชนวนไปสูปั่ญหาอื�น ๆ ในครอบครวัไมว่่าจะเป็นเรื�อง
ความสัมพนัธแ์ละสขุภาพจิต โดยรายงานว่าปัญหาที�พบมาก
ที�สุดคือปัญหาหนี�สิน รอ้ยละ 75.41 ปัญหาคนในครอบครวั
ตกงานรอ้ยละ 69.95 ความเครยีดและโรคซึมเศรา้รอ้ยละ 
67.19 ซึ�งในด้านของความเครยีดนั�นเกิดจากรายได้ลดลงและ
ไมพ่อกับค่าใชจ่้ายที�สงูขึ�นมากที�สดุรอ้ยละ 44.27 รองลงมาเป็น
ความวิตกกังวลเรื�องสุขภาพและความกลัวที�จะติดโควิด-19 
รอ้ยละ 20.31 และความมั�นคงในอาชพีรอ้ยละ 11.1141

เดือนมิถนุายน 2563 ระบุว่าการลดลงของรายไดใ้นกลุม่แรงงาน
นอกระบบจะส่งผลให้แรงงานเหล่านี�จำานวนมากตกอยู่ใต้
เส้นความยากจน (60 บาทต่อวัน) และจะทำาให้แรงงานที�มี
รายได้ตำากว่าเส้นความยากจน (working poor) มเีพิ�มขึ�นจาก
รอ้ยละ 4.7 เป็นอย่างน้อยรอ้ยละ 11 ของจำานวนแรงงาน
ทั�งหมดในระบบ เนื�องจากอาชีพต่าง ๆ ในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที�ได้รบัผลกระทบรุนแรงส่วนใหญเ่ปน็กลุ่มแรงงานไมใ่ช้
ฝีมอื (low-skilled workers) ทั�งในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร

ในการศึกษารายได้ที�ลดลงในช่วงการระบาดของเชื�อ
โควิด-1936 ของกลุม่แรงงานนอกระบบบางอาชีพ พบว่าอาชีพ
นวดรายได้ลดลงมากถึงรอ้ยละ 96 ตัดผม เสรมิสวยรอ้ยละ 
93 รบัจ้างทั�วไปรอ้ยละ 82 ทำางานอยู่กับบ้านรอ้ยละ 77  
ขายของรมิถนนรอ้ยละ 73 เก็บขยะรอ้ยละ 72 มอเตอรไ์ซค์
รบัจ้างรอ้ยละ 62 แท็กซี�รอ้ยละ 61 แม่บ้านทำาความสะอาด
รอ้ยละ 49

ความแรน้แค้นในการทำามาหากินของคนฐานรากอันเนื�อง
มาจากสถานการณ์โควิด-19 กำาลังทำาใหสั้ดส่วนของคนยากจน
เพิ�มสงูขึ�น

ครอบครัวิเงินุนุ้อย ออมูนุ้อย หนุ้�ท่วิมู

ปัญหาที�มาพร้อมกับการตกงานและการลดลงของ
รายไดใ้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเหล่านี�คือปัญหาหนี�สิน ซึ�งจาก
รายงานศนูยวิ์จัยกสิกรไทยระบวุ่าหนี�สินครวัเรอืนไทยในไตรมาส 
1 ปี 2564 อยูที่� 14.13 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 90.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross 
domestic product: GDP) สูงสุดในรอบ 18 ปี ซึ�งสูงขึ�นมา
อยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ไตรมาส 4 ของปี 254337

นอกจากนี� เงินอ้อ้มซ่ึ่�งเป็็นเส่ม้อ้นลมหายู่ใจส่ำารอ้ง
ขอ้งครอ้บครว้ิเม้�อ้รายู่ได้ลดลงหรอ้้หายู่ไป็อ้ยู่่างฉ้บพล้น 
และเป็็นภ่มิคุ้มก้นที�ส่ำาค้ญป็ระการหน่�งขอ้งครอ้บครว้ิก็มี
ส่ถึานการณ์ที�น่าเป็็นห่วิง จากข้อมูลการสำารวจรายได้และ
การออมของครวัเรอืนไทยปี 256238 จัดทำาโดยสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ (ตารางที� 1) สะท้อนความจรงิที�เข้าใจได้ง่าย
อยา่งตรงไปตรงมาว่า คนยู่ิ�งจนยู่ิ�งมคีวิามส่ามารถึในการอ้อ้ม
น้อ้ยู่ ในขณะเดียู่วิก้นยู่้งมีขนาดครว้ิเรอ้้น (จำานวินส่มาชิีก
ในครว้ิเรอ้้น) ใหญ่กว่ิาคนรวิยู่ นอกจากนี� ภาพรวมการออม
ของไทยในปี 2564 ก็มแีนวโน้มที�ลดลง โดยผลการสำารวจของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าเงินออมของครวัเรอืนในกรุงเทพฯ 
ส่วนใหญ่จะสามารถดำารงชีวิตไดโ้ดยไม่เดือดรอ้นมากเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ขณะที�ต่างจังหวัดได้อีก 1 เดือน39

ภาพ:  suandusitpoll.dusit.ac.th

ภาพ:  suandusitpoll.dusit.ac.th

สวนดสิุตโพล
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ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครวั กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวัเปิดเผยว่า 
ระหว่างเดือนตลุาคม 2563–พฤษภาคม 2564 มผีูถ้กูกระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครวั 1,492 สงูกว่าในชว่งเดือนตลุาคม–
กมุภาพนัธ ์2563 ซึ�งมรีายงานเพยีง 91 ราย42 อีกทั�งขอ้มลูจาก 
ศนูยป์ฏิบติัการกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวง
การพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย ์(พม.) เปดิเผยเฉพาะ
เดือนมนีาคม 2563 ซึ�งเปน็ชว่งเริ�มต้นของการรณรงค์ “อ้ยู่่บ้่าน 
หยูุ่ดเชี้�อ้ เพ้�อ้ชีาติ” มีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวั
เกิดขึ�น 154 ราย เพิ�มจากเดือนกมุภาพันธป์เีดียวกันซึ�งมจีำานวน 
144 ราย นอกจากนี�รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ป ี2564 
ของสำานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติยงั
ได้รายงานความรุนแรงในครอบครวัจากการดื�มแอลกอฮอล์ที�มี
แนวโน้มเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 43 แม้การบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
จะลดลงรอ้ยละ 2.9 ก็ตาม43

ความรุนแรงภายในครอบครวัจึงเป็นภัยเงยีบที�น่าเป็นห่วง
อยา่งยิ�งในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะสำาหรบัคนหลาย
คนที� บา้นไมใ่ชีที่�ป็ลอ้ดภ้ยู่ที�ส่ดุ และบา้นขนาดเล็กที�ต้องอยูกั่น
อยา่งแออัด ที�มคีวามแออัดมากยิ�งขึ�นในชว่งสถานการณ์โควิด-19

การเยย้วิยาข้องภาครัฐ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบ 
 อยา่งต่อเนื�องต่อครอบครวัไทยและระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
แมใ้นช่วงที�ผ่านมารฐับาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื�อนอีกครั�งหนึ�ง 
แต่ผลกระทบที�มต่ีอรายได้และชวิีตความเปน็อยูข่องประชาชน
ยังต้องใช้เวลาฟื� นตัวอีกมาก ทั�งนี�  ในช่วงที�ประชาชน
ได้รบัความเดือดรอ้นจากวิกฤตโควิด-19 รฐับาลได้มมีาตรการ
เยยีวยาหลายรูปแบบ ได้แก่ 

มื่าตรการช่ิวยเหลู่อครัวเร่อนประชิาชิน 
แลูะการจ้้างงาน44

1
ลดหย่อนุการส่งเงินุประกันุสังคมู 3% ตั�งแต่มกราคม 
2564 โดยได้ขยายเวลามาเรื�อย ๆ จนกระทั�งสิ�นสุดเมื�อ
เดือนพฤศจิกายน 2564

2
จ่ัายเงินุเย้ยวิยาสำาหรับผูไ้ด้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ 
โดยประชาชนต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช่น โครงการ 
เราไม่ทิ�งกัน โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ�ง โครงการ 
เรารักกัน ซึ� งมีการปรับเปลี�ยนจำานวนเงินและเงื�อนไข
แตกต่างกันไปในแต่ละเฟส โดยคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทา
ความเดือดรอ้นครอบคลมุกลุ่มเปราะบางและผูม้รีายได้น้อย 
เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรฐั กลุ่มเปราะบางหรอื
ผู้ที�ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุม่ผูป้ระกันตนตามมาตราต่าง ๆ รวมเปน็ประชากรมากกว่า 
40 ล้านคน ขณะเดียวกัน รฐัยงัมมีาตรการชว่ยเหลือผูบ้รโิภค 
เช่น โครงการ “คนละครึ�ง” เพื�อลดภาระค่าครองชีพ และ 
โครงการ “ชอ้ปดีมคืีน” โดยหวังใหป้ระชาชนที�มกีำาลังซื�อเขา้รว่ม
โครงการได้ เพื�อชว่ยในการฟื�นฟเูศรษฐกิจ45 แต่ก็มขีอ้จำากัด คือ 
คนเดือดรอ้นจรงิ ๆ เขา้ไมถึ่งความชว่ยเหลือ เพราะไมม่โีทรศัพท์
ลงทะเบียน หรอืมโีทรศัพท์แต่ไมม่อิีนเทอรเ์น็ต อีกทั�งกลุม่แรงงาน
นอกระบบ แรงงานต่างด้าว ก็อยูน่อกเหนือเงื�อนไขของโครงการ

3
โครงการช่วิยเหล่อลูกหนุ้�รายย่อย  โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยร่วมกับผูใ้ห้บริการทางการเงินได้ออก
มาตรการบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ลูกหนี�ระยะที� 3 เพื�อ
ไม่ให้หนี�กลายเป็นหนี�เสีย ครอบคลุมสินเชื�อบัตรเครดิต 
สินเชื�อจำานำาทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื�อ
เชา่ซื�อรถยนต์และจักรยานยนต์ สินเชื�อที�อยูอ่าศัย และสินเชื�อ
ที�มทีี�อยูอ่าศัยเป็นหลักประกัน เป็นต้น โดยเปิดให้ลงทะเบียน
รบัความชว่ยเหลือตั�งแต่ 17 พฤษภาคม–31 ธนัวาคม 2564

4
โครงการสินุเช่�อ “เสริมูพลังฐานุราก” เริ�มตั�งแต่ 
15 มกราคม 2564 โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื�อที� 
ครอบคลมุผู้ประกอบการรายยอ่ย ผู้ประกอบอาชพีอิสระ ผู้มี
รายได้ประจำา รวมถึงบคุคลในครอบครวัที�ได้รบัผลกระทบจาก
โควิด-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ

5
เย้ยวิยาแรงงานุและผู้ประกอบการ 9 สาข้ากิจัการ 
ในพื�นที�ควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ที�อยูใ่นระบบประกันสังคม 
ม.33, ม.39 และ ม.40 โดยให้เงนิตามเกณฑ์ที�กำาหนด ตั�งแต่
เดือนสิงหาคม 2564
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มื่าตรการชิ่วยเหลูอ่ภาคธุุรกิจ้

1
มูาตัรการทางการเงินุ เพื�อช่วยเหลือฟื� นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที�ได้รบัผลกระทบ

1) การให้สินเชื�อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการ 
สินเชื�อฟื� นฟู) หรอื soft loan แบงก์ชาติ  
ปล่อยกู้ดอกเบี�ยตำา ระยะเวลา 5 ปี โดยไม่
เรยีกเก็บดอกเบี�ยใน 6 เดือนแรก

2) มาตรการสนับสนนุการรบัโอนทรพัยสิ์นหลัก
ประกันเพื�อชำาระหนี� “พกัทรพัย ์พกัหนี�” (asset 
warehousing) ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้พัก
ภาระหนี�ชั�วคราว ซึ�งลกูหนี�มสิีทธเิช่าและซื�อ
คืนทรพัยสิ์นในอนาคต

แม้รฐับาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที�ได้รบัผลกระทบหลาย
มาตรการ แต่ก็มีข้อวิจารณ์มากมาย เช่น หลายโครงการไม่ครอบคลุม
กลุ่มผู้ที�ได้รบัความเดือดรอ้นจรงิ ๆ เป็นมาตรการประคับประคองได้เพยีง
ระยะสั�น ทำาให้กลุ่มคนยากจนและเปราะบางไม่สามารถฟื�นตัวได้ เพราะ
ไมม่มีาตรการอื�น ๆ รองรบัใหส้ามารถพึ�งตนเองได้ การได้รบัสิทธต้ิองแสดง
เอกสารหลักฐานหลายอยา่ง หรอืมเีงื�อนไขของการชว่ยเหลือจำานวนมาก ยาก
ที�จะรบัรูแ้ละทำาความเขา้ใจได้สำาหรบัคนทั�วไป หรอืต้องลงทะเบียนออนไลน์
เพื�อรบัสิทธเิท่านั�น ทำาให้คนเปราะบางและด้อยโอกาสไมส่ามารถเขา้ถึงได้ 
อีกทั�งรฐัยังมีการเยียวยาที�ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความเดือดรอ้น เช่น 
ค่านำาค่าไฟซึ�งเมื�อคำานวณดูแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้น้อยมาก เพียง 20-
30 บาท ต่อคนต่อเดือนเท่านั�น46 ซึ�งไมส่ามารถบรรเทาความเดือดรอ้นได้

นอกจากมาตรการเยียวยาของรฐั ยังมีความช่วยเหลือจากองค์กรและ
ภาคส่วนอื�น ๆ ที�รองรบักลุม่เปราะบาง เชน่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทนุ
เพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวัยรุน่ราชนครนิทร ์
และยนิูเซฟ ที�จัดตั�งศนูย์ชว่ยเหลือเด็กติดโควิด-19 เพื�อบรูณาการข้อมลูเด็กที�
ได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 ทั�งผูป้ว่ยเด็กกลุม่เปราะบางที�เขา้ไมถึ่งการดแูล
รกัษา เด็กกำาพรา้พ่อแม่ที�เสียชีวิตจากโควิด-19 เด็กที�ได้รบัความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจ ไมม่ผีูด้แูล หรอืมแีนวโน้มหลดุออกนอกระบบการศึกษา 
เพื�อปกป้องชว่ยเหลือให้ทันเวลาและทกุมติิปัญหา47

นอกจากนี� สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รว่ม 
กับภาคีเพื�อขับเคลื�อนโครงการ “รวมพลังพลเมืองตื�นรู ้ หนุนช่วยรัฐ 
สู้ภัยโควิด-19” โดยมีเป้าหมายในการหนุนช่วยมาตรการหลักของรฐั 
ทั�งการควบคมุโรคระบาด การเยยีวยา การฟื�นฟสูขุภาพและคณุภาพชวิีต 
การฟื�นฟดู้านเศรษฐกิจ ให้สามารถนำาไปปฏิบัติในพื�นที�อยา่งมปีระสิทธภิาพได้ 
รวมทั�งทำาให้การช่วยเหลือประชาชนที�มอียูแ่ล้วเป็นไปได้ดีมากขึ�น โดยมีฐาน
อยู่ในระดับตำาบลเป็นหลัก เพราะมีความพรอ้มในการเชื�อมระหว่างรฐักับ
ภาคประชาชนได้มากที�สุด มีลักษณะการทำางานแบบบูรณาการพลังของ
หน่วยงานหลักที�อยูใ่นส่วนกลางทุกด้าน ทั�งภารกิจ เครอืขา่ย เครื�องมอื และ
งบประมาณ และไปช่วยเครอืข่ายในพื�นที�ทำาให้เกิดข้อตกลงรว่มที�เรยีกว่า 
“ธรรมนญูสูภั้ยโควิด”48 โดยคาดว่าจะทำาใหป้ระชาชนเกิดการตื�นตัว มมีาตรการ
ไปหนนุเสรมิมาตรการของรฐั และช่วยฟื�นฟเูยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 
อีกทั�งจะสามารถทำาให้ประชาชนได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจกระบวนการกระจาย
อำานาจไปสู่ภมูภิาคและท้องถิ�นมากขึ�นด้วย

2
โครงการเราเท้�ยวิด้วิยกันุ รฐับาลสนับสนนุค่าที�พักและค่าอาหารให้
ประชาชนใชส้ำาหรบัการท่องเที�ยว เพื�อชว่ยเหลือผูป้ระกอบธรุกิจท่องเที�ยวและ
บรกิาร

3
มูาตัรการสนิุเช่�อ เพื�อการลงทนุและเพิ�มประสิทธภิาพการผลิต โดยธนาคาร 
ส่งเสรมิการส่งออกและการนำาเขา้ (ธสน.) สนบัสนนุสินเชื�อใหผู้ป้ระกอบการ 
ส่งออกและธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง

ภาพ:  wangchaphoo.go.th/wcp_main/index.php/2012-05-16-12-15-

19/8-news-prachasampan/1990-2564-03-11-2
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4
ปรื่ะเพณี่และวัฒนธุรื่รื่มครื่อบครื่ัว

งานุศพและการเผาศพยุคโควิิด‑19

การตายจากการติดเชื�อโควิด-19 ไม่เป็นประเด็นใหญ่
เท่าใดนักในการระบาดระลอกแรกช่วงปี 2563 ซึ�งมีจำานวน
ผูติ้ดเชื�อรายใหม่สงูสดุเพยีงวันละ 188 รายเมื�อวันที� 22 มนีาคม 
และมียอดผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดเพียง 4 รายเมื�อวันที� 24 
มนีาคม ติดเชื�อสะสมทั�งป ี(สิ�นสดุเมื�อวันที� 31 ธนัวาคม) 7,163 
ราย และเสียชวิีตสะสมตลอดทั�งปีเพยีง 63 ราย

แมเ้ขา้สูก่ารแพรร่ะบาดระลอกที� 3 ในช่วงต้นป ี2564 สถิติ
การตายก็ยังไม่สูงมากนัก จนเข้าการระบาดระลอกที� 4 เมื�อ
ต้นเดือนกรกฎาคม

วัดราษฏรป์ระคองธรรม จังหวัดนนทบุร ีซึ�งได้ประกาศ
เผาศพผู้เสียชีวิตจากเชื�อโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หลังจากที�มีข่าวปรากฏในสังคมว่ามีสัปเหรอ่และวัดหลาย
แห่งตั�งข้อรงัเกียจเกี�ยวกับการเผาศพผู้ติดเชื�อ ทำาให้เป็นวัด
ที�ได้รบัการติดต่อให้เผาศพอย่างต่อเนื�องทั�งวันทั�งคืนเป็น
เวลานาน ถึงกับมีการรายงานข่าวว่าต้องใชพ้ดัลมขนาดใหญ่
ช่วยลดความรอ้นของเตาเผา49 หลังจากนั�นก็มีข่าวเมรุวัด
แคนอก จังหวัดนนทบรุ ีประกาศหยดุรบัเผาศพเนื�องจากเผาศพ
อยา่งต่อเนื�องวันละ 4-5 ศพ จนเมรุเกิดเพลิงไหมแ้ละเสียหาย50

ขา่วเกี�ยวกับการใชเ้มรุเผาศพอยา่งหนักทยอยออกมาตลอด
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ทั�งที�วัดบางนำาชน เขตธนบุร ี
วัดบางมว่ง และวัดลำาโพ จังหวัดนนทบรุ ีวัดศิรเิจรญิเนินหมอ้  
จังหวัดราชบุร ีวัดโกรกกราก จังหวัดสมทุรสาคร วัดท่าหลวง 
จังหวัดพจิิตร

ในบางจังหวัดยังปรากฏยอดผู้ เ สียชีวิตรายวันที�ยัง
ค่อนข้างสูงอย่างเช่น จังหวัดนครศรธีรรมราช ที�มีข่าวเมื�อ
วันที� 14 ตุลาคม 256451 มียอดผู้เสียชีวิต 18 รายภายใน 2 
วัน ทำาให้มีจำานวนเมรุไม่เพียงพอ ส่วนจังหวัดปทุมธานีนั�น
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดต้องตัดสินใจระดมทุนสรา้งเมรุ
เพิ�มเติม52

ในส่วนของผู้เสียชีวิตชาวมุสลิม ก็ปรากฏสถานการณ์ 
สุสาน (กูโบร)์ เริ�มแน่นในจังหวัดปัตตานีในช่วงต้นเดือน 
สิงหาคม 2564 แม้ขณะนั�นจะมีการฉีดวัคซีนไปได้ระยะหนึ�ง
แล้วแต่ก็ยงัไมม่ทีีท่าว่าตัวเลขผู้ติดเชื�อจะลดลง เฉพาะ 5 วัน
แรกของเดือนสิงหาคม ก็มผีูเ้สียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 
ไปแล้วถึง 28 ราย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ซึ�งต้องประกอบพธิฝีังภายใน 24 ชั�วโมง

ความท่วมท้นของผู้ติดเชื�อรายใหม่โดยเฉพาะที�มีอาการ 
รุนแรงเกินกว่าระบบสาธารณสขุจะรบัมอืไดไ้หว ในแต่ละวัน 
มกีารรายงานขา่วน่าสลดเกี�ยวกับการเสียชวิีตคาบา้นอยา่งที� 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื�องจากไม่ได้รบัความช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงทีแม้จะได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง อย่างเช่นข่าวผู้สูงอายุและหลานที�
ตนเองเลี�ยงติดเชื�อโควิด-19 และเสียชวิีตที�บ้านโดยทิ�งหลาน
ไว้เพียงลำาพัง รวมทั�งผู้สูงอายุพี�น้อง 3 คนที�อยู่ด้วยกันและ
ติดเชื�อโควิด-19 โดยสองคนเสียชวิีตมาแล้ว 6 วันและอีกคน
อยูใ่นสภาพอิดโรยตอนที�หน่วยกู้ภัยเดินทางเขา้ไปถึง53

สังคมื่เริ�มื่ตั�งคำาถามื่อย่างคับข้องใจ้ว่า
 “เราเดินมื่าถึงจุ้ดนี�ได้อย่างไร”

พิธฌีาปนกิจยุคโควิด-19 ที�มีแต่ความเงียบเหงา ว้าเหว่ 
ทั�งที�ประเพณีการทำาบญุอทิุศส่วนกศุลหลายวันก่อนการปลงศพ
ตามความเชื�อของแต่ละศาสนา ส่วนหนึ�งเป็นไปเพื�อบรรเทา
ความเศรา้โศกของบรรดาผูม้คีวามสนิทสนมใกล้ชดิกับผูต้าย 
แต่สำาหรบัศพที�เสียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 จะต้องดำาเนิน
การโดยทันที ไมส่ามารถประกอบพธิเีต็มตามรูปแบบประเพณี 
แมแ้ต่ผูไ้ปรว่มการเผา หรอืฝัง ก็มจีำานวนน้อยมาก บางรายถึง
กับไมม่เีลยเนื�องจากกลัวการติดเชื�อ และแมแ้ต่พระสงฆเ์องก็
ต้องใส่ชดุอปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective 
equipment: PPE) ชว่ยทำาหน้าที�ทั�งพธิสีงฆแ์ละผู้ชว่ยสัปเหรอ่54

ภาพ:  thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG210905210108620 
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แม้แ ต่ศพที� ไม่ ไ ด้ เ สียชี วิตจาก
การติดเชื�อโควิด-19 งานศพก็ต้อง
จัดการอย่างกระชับเนื�องจากมีคนไป
รว่มทั�งงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศล และ
การฌาปนกิจน้อย การจัดพิธสีวด พิธี
ทำาบุญ และการฌาปนกิจจัดอยา่งกระชบั 
ในต่างจังหวัดหลายพื�นที�ที�ฌาปนสถาน
แยกอยู่คนละที� กับวัด บรรดาผู ไ้ป
รว่มงานศพในวันฌาปนกิจก็จะไม่ตาม
ไปรว่มพธิทีี�ฌาปนสถานเหมอืนแต่ก่อน 
ทำาได้เพียงยืนส่งขบวนศพออกจากวัด
ไปที�สุสานซึ�งมีแต่ลูกหลานพี�น้องญาติ
สนิทเท่านั�นที�ตามขบวนศพไป

ไม่เพียงแต่การตายเท่านั�น แม้แต่
การเจ็บป่วยที�ต้องนอนพักรกัษาตัวที�
ลูกหลาน พี�น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย
ที�เคยแวะเวียนกันไปเยี�ยมเมื�อถึงคราว
ต้องล้มหมอนนอนเสื�อ ไม่ว่าจะเป็นที�
โรงพยาบาลหรอืที�บ้าน เป็นอันต้องงด 
การนอนเฝา้ที�โรงพยาบาลทำาได้เฉพาะ
กรณีที�จำาเป็นจรงิ ๆ และคนนอนเฝ้าไข้
จะหมนุเวียนผดัเปลี�ยนเพื�อแบง่เบาภาระ
ในการดูแลผู้ป่วยก็ไม่สามารถทำาได้ 
ภายู่ในครอ้บครว้ิต้อ้งต้ดสิ่นใจว่ิาใคร
คนใดคนหน่�งจะต้อ้งเป็็นผ้่เฝ้้าไข้และ
ดแ่ลตลอ้ดระยู่ะเวิลาที�ผ่ป้็ว่ิยู่รก้ษาต้วิที�
โรงพยู่าบาล ทำาใหเ้กิดภาวิะควิามเครยีู่ด
แก่ผ่้ดแ่ลเป็็นอ้ยู่า่งมาก

เทศกาลและประเพณ้

ประเทศไทยมีจำานวนวันหยุดมาก
เป็นอันดับ 7 ของโลก โดยในปี 2564 
มีวันหยุดราชการรวมทั�งสิ�น 29 วัน55 
ในจำานวนนี�มี เพียง 6 วันเท่านั�นที�
เป็นการหยุดในวันสำาคัญตามรัฐพิธ ี
นอกนั�นเป็นวันหยุดเกี�ยวกับประเพณี
ทั�งสิ�น ซึ�งมกัเปน็การหยดุเพื�อใหส้มาชกิ
ในครอบครัวได้ทำากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ไม่ ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ 
วันขึ� นปีใหม่ วันสำาคัญทางศาสนา 
และยังมีวันสำาคัญทางประเพณีและ
ความเชื�ออีกหลายวันที�ไมไ่ด้ประกาศให้
เปน็วันหยดุ เชน่ วันลอยกระทง เทศกาล
กินเจ วันครสิต์มาส วันตรุษอิสลาม 
วันเยี�ยมสุสานของชาวจีน (เช็งเม้ง) 
ส่มาชิีกในครอ้บครว้ิมีป็ระเพณทีี�จะมา
พบป็ะ ส้่งส่รรค์ ส้่บส่านควิามส้่มพ้นธ์ ์
แนวิคิด และป็ระเพณีขอ้งตนเอ้ง
ในเทศกาลเหล่านี� ท้�งยู่ง้เป็น็การกระตุน้
เศรษฐกิจผ่านการเดินทางท่อ้งเที�ยู่วิ 
จ้บจ่ายู่ใชี้ส่อ้ยู่ขอ้งป็ระชีาชีนอี้กด้วิยู่

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทำาให้
การเดินทางพบปะกันของสมาชิก
ในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย
ในเทศกาลและประเพณีเหล่านี�ต้องจำากัดลง 
ไมเ่พยีงแต่การรวมตัวกันของญาติพี�น้อง 
ที�จะทำาให้เกิดการแพรก่ระจายของเชื�อ
โควิด-19 เท่านั�น แต่การเดินทางที�ต้อง
อาศัยการขนส่งมวลชนล้วนมคีวามเสี�ยง
ต่อการติดเชื�อทั�งสิ�น

ในบรรดาวันหยุดต่าง ๆ เหล่านี� 
วันที�ผู้คนตั�งตารอคอยที�จะกลับไป
รวมญาติมากที�สดุคือเทศกาลขึ�นปีใหม ่
และเทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่เป็นแต่
เพียงวันเถลิงศกตามสุรยิคติของไทย
เท่านั�น แต่ยังเป็นวันผู้สูงอายุ และ
วันครอบครวั มีกิจกรรมรื�นเรงิต่าง ๆ 
ทั� งการสาดนำาสงกรานต์  การชม
ขบวนแห่ พธิทีางศาสนา และการรดนำา

ขอพรญาติผูใ้หญ่ เทศกาลสงกรานต์
จึงมคีวามคึกคักมากกว่าวันหยดุอื�น ๆ 

แต่บรรยากาศสงกรานต์ปี 2563 
เป็นบรรยากาศแห่งความสงัดเงียบ
ที�คนไทย และชาวต่างชาติไม่เคย
ประสบมาก่อนเพราะเป็นปีแรกของ
สถานการณ์การระบาดของเชื�อโควิด-19 
ซึ� งก่อนเทศกาลสงกรานต์รฐับาลได้
ประกาศงดการเดินทางข้ามจังหวัดอยู่
ก่อนแล้ว อีกทั�งนักท่องเที�ยวต่างชาติ
หายหน้าไปจากสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ 
แล้วตั�งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563

เทศกาลสงกรานต์ในปี  2564 
ยังคงเป็นบรรยากาศที� เงียบเหงา 
อย่างต่อเนื�อง แม้จะมีการผ่อนคลาย 
มาตรการในการเดินทาง แต่บางจังหวัด
บางพื�นที�ยังคงงดจัดกิจกรรม หรอืมี
มาตรการที�เขม้ขน้จนแทบไมเ่หลือรสชาติ
ของความเป็นสงกรานต์ที�ผู้คนรอคอย 
การสาดนำาสงกรานต์เป็นอันงดไปอย่างไม่
ต้องสงสัย รวมไปจนถึงการตั�งวงสังสรรค์
ซึ�งมกัจะเวียนจัดไปตามบา้นญาติสนิท
มติรสหายเปน็ประจำาทกุวันตลอดเทศกาล
กลายเป็นการรบัประทานอาหารมื�อเล็ก ๆ 
เฉพาะสมาชิกในครอบครวัที�สามารถ
เดินทางข้ามจังหวัดมารว่มไดไ้ม่กี�คน 
ผู้สูงอายุไม่กล้าเปิดบ้านรบัการรดนำา
ดำาหวั ใหศี้ลใหพ้รแก่ลกูหลาน ซึ�งนาน ๆ 
ที�จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา 
ควิามเงียู่บเหงาตลอ้ด 2 ป็ีที�ผ่านมา 
ชีวินใหผ้่ส้่ง่อ้ายู่วุ้ิยู่ป็ลายู่คิดไป็ว่ิาจะมี
ชีวิีิตอ้ยู่่ท้่นได้เหน็บรรยู่ากาศป็ระเพณี
ส่งกรานต์อ้ยู่า่งเดิมที�ตนเอ้งเหน็มาเจ็ด
สิ่บแป็ดสิ่บป็ีต้�งแต่ว้ิยู่เยู่าว์ิหรอ้้ไม่

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ ร า ไ ด้ เ ห็ น
ความพยายามในการปรับตัวเพื�อ
การรกัษาประเพณี และศาสนพิธีให้
สามารถคงความหมายไว้ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-19 แม้จะสามารถ
ทำาไ ด้ เพียงบางส่วนแต่ก็ยั ง ดีก ว่า
การยอมจำานนจนต้องยกเลิกสิ�งดีงาม
ต่าง ๆ ที�สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน 

ภาพ: unsplash.com/photos/sjB8BiVLUow
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ตัวอย่างเช่น การเวียนเทียนออนไลน์ 
การถ่ายทอดสด (ไลฟ์) สวดมนต์ และ
ฟังเทศน์ผ่านเฟซบุ๊กของวัดต่าง ๆ 
ในวันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 เปน็
ครั�งแรก เพื�อเป็นการรกัษามาตรการเว้น
ระยะหา่งทางสังคม จากนั�นประเพณี และ
พธิกีรรมต่าง ๆ ก็เริ�มใชช้อ่งทางออนไลน์
ทดแทนการจัดกิจกรรมการรวมตัว
ทางสังคมแบบเดิม และในทำานองเดียวกัน
ศาสนพิธีในครสิต์จักรก็มีการอนุโลม
ให้มีการจัดพิธีถวายบูชา (มิสซา) 
ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสื�อออนไลน์
เชน่เดียวกัน

สำาหรับศาสนาอิสลามนั�น  แม้
บทบัญญัติจะมิได้เปิดช่องให้สามารถ
ทำาพธิลีะหมาดผ่านการถ่ายทอดสดได้ 
แต่ก็ได้มกีารผอ่นปรนใหง้ดการละหมาด
ญะมาอะห์  การละหมาดวันศุกร ์
(ญุุมอะห์) รวมทั�งการละหมาดอีฎิ�ล
อั ด ฮ า ที� มั ส ยิ ด  แ ล ะ ทุ ก ส ถ า น ที� 
โดยเฉพาะในพื�นที�ควบคุมสูงสุดและ
เข้มข้นซึ�งการละหมาดเหล่านี�ล้วนแต่
เป็นการละหมาดสำาคัญและพเิศษ

กศุโลบายสำาคัญอันหนึ�งของประเพณี 
และศาสนพิธี นั�น คือการสร้างทุน
ทางสังคมผ่านการรวมตัวและการสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเครอืญาติ 
และภายในสังคมระดับต่าง ๆ ซึ� งจะ
ทำาให้การอยู่รว่มกันของคนในสังคม
มีการแลกเปลี�ยน อุดหนุน เกื�อกูล 
และพึ�งพาอาศัยกัน ความหวาดกลัว
ต่อการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 
ประกอบกับมาตรการรกัษาระยะห่าง 
รวมทั�งการปอ้งกันการแพรร่ะบาดแบบ
ครอบจักรวาล (universal prevention) 
ที�รณรงค์มาตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2564 
สรา้งการเปลี�ยนแปลงต่องานบุญ และ
ประเพณีต่าง ๆ ในครอบครวัและชมุชน 
ไมว่่าจะเป็นการขึ�นบา้นใหม ่การแต่งงาน 
งานเทศกาลต่าง ๆ ของศาลเจ้า ฯลฯ 
ซึ� ง ต้องเปลี�ยนรูปแบบการจัดให้มี
ความรวบรดั จำากัดจำานวนผู้เข้ารว่ม 
การจัดวางที�นั�ง ที�ยนื จนแทบไมส่ามารถ

พดูคยุวิสาสะกระชับมติรได้อย่างเมื�อก่อน แมแ้ต่การพดูคยุผา่นหน้ากากอนามยัและ
การสัมผัสก็ต้องทำาอยา่งระมดัระวัง พระสงฆต้์องแยกอาหารใส่ปิ�นโตแล้วกลับไปฉัน
ที�กฏิุของตัวเองไมส่ามารถฉันรวมกันได้หลังกลับมาจากบิณฑบาต

แม้ช่องทางออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เทศกาล ประเพณี และ
พิธกีรรมบางอย่างพอจะดำาเนินต่อไปได้ แต่ต้องยอมรบัว่าการขาดการปฏิสัมพันธ์
และการรวมกลุ่มแบบพบตัวและสัมผัสทางกายภาพทำาให้พลังทางสังคมอ่อนแรง
ลงไปอยา่งมาก

5
สัุงคม ชืุ่มชื่น กับครื่อบครื่ัว 
ในสุถึานการื่ณี์โควิดื่-19

ในป ี2564 ความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดระลอกที� 3 และที� 4 ที�ส่อเค้า
ตั�งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์ และเริ�มชดัเจนมากขึ�นเมื�อจำานวนผู้ปว่ยรายใหมเ่มื�อวันที� 14 
เมษายน พุง่สงูเกินกว่า 1,000 รายเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาด และเกิน 
10,000 รายเป็นครั�งแรกภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื�อวันที� 17 กรกฎาคม ด้วยจำานวน 
10,083 รายพรอ้มกับจำานวนผูเ้สียชวิีตรายใหม ่141 ราย ซึ�งเปน็การเสียชวิีตเกินกว่า 
100 รายต่อวันเป็นครั�งแรกเช่นเดียวกัน ทั�งยังเกิดวิกฤตวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ�งขณะ
นั�นยอดผูไ้ด้รบัวัคซีนสะสมมีจำานวน 14,130,489 ราย ระบบสาธารณสุขเริ�มส่อเค้า
ว่ากำาลังจะรบัมอืกับสถานการณ์ไมไ่หว

ในความวิกฤตของสถานการณ์นั�น สังคมและชุมชนได้แสดงบทบาท
ในการให้การชว่ยเหลือและสนับสนนุการดำาเนินชวิีตของคนในครอบครวั ซึ�งสะท้อน
โครงสรา้งอันแข็งแรงอีกโครงสรา้งหนึ�งในสังคมไทย การทำางานของสังคมและ
ชุมชนในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากต่าง ๆ มักจะดำาเนินการแบบไม่เป็น
ทางการ แต่สามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเรว็และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ที�ได้รบัความเดือดรอ้นจากการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19

เส้นุด้าย...ได้โดยไมู่ใช้เส้นุ

ชื�อของกลุ่ม “เส้นด้าย” เป็นชื�อหนึ�งที�คนในสังคมไทยคิดถึงเป็นชื�อแรก ๆ เมื�อ
สมาชกิในครอบครวัติดเชื�อโควิด-19 และเริ�มต้องหาโรงพยาบาลเพื�อเขา้รบัการรกัษา 
แต่การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมทั�งหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งเพื�อ
ขอรถพยาบาลมารบัผู้ป่วยที�บ้าน และการเขา้รบัการรกัษาไมง่า่ยนัก

ในชว่งเวลาดังกล่าว ความเหลื�อมลำาในการเขา้ถึงระบบสาธารณสขุเริ�มเกิดเปน็
ประเด็นที�มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ�น ประชาชนคนธรรมดามีความยากลำาบาก
ในการติดต่อขอเข้ารบัการรกัษาเมื�อมีอาการบ่งชี�ของการติดเชื�อตรงตามที� ศบค. 
และสื�อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ การถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลเนื�องจากเตียงเต็ม 
การต้องรอคอยอันนานยาวกว่าจะได้รบัการติดต่อกลับ ทำาให้หลายคนเสียชีวิตไป
ในการรอคอยนั�น ไม่ว่าจะเป็นการรอคอยเพื�อรบัการตรวจ56 หรอืรอคอยเพื�อเขา้รบั
การรกัษา57 และหลายคนแมจ้ะได้เขา้รบัการรกัษา แต่ก็ชา้เกินไป หากได้รบัการรกัษา
ทันท่วงทีก็คงจะยงัรกัษาชวิีตไวไ้ด้
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การเ สียชี วิตของ “ อัพ VGB” 
กุลทรัพย์  วัฒนผล อดีตนักกีฬา 
อี ส ป อ ร์ ต รุ ่ น บุ ก เ บิ ก เ มื� อ วั น ที� 
24 เมษายน 2564 หลังจากที�ต้องรอ 
เพื�อเขา้รบัการรกัษานานถึง 9 วันที�บ้าน  
แมส้ดุท้ายอัพได้เขา้รบัการรกัษาแต่อยู่ 
ได้เพียง 3 วันก็เสียชีวิตในที�สดุ นำาไปสู่ 
การก่อตั�งกลุ่มประชาชนอาสาช่วย 
ทำาหน้าที� ในการติดต่อประสานหา 
โรงพยาบาลให้กับผู้ติดเชื�อที�อยู่ที�บ้าน  
รวมทั�งการเขา้ไปใหก้ารชว่ยเหลือเบื�องต้น 
เชน่ การให้เครื�องชว่ยหายใจและนำาไปส่ง 
ที�โรงพยาบาล

กลุ่มอาสาดังกล่าวก่อตั�งโดย ครสิ 
โปตระนันทน์ นักการเมอืงอดีตผูส้มคัร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ 
รว่มกับพี�ชายของอัพ ที�ได้พบกันเมื�อ
คราวไปรว่มงานศพของอัพ และจิตอาสา
อีกหลายคน อาทิ นฤธัช ศรบีุญเรอืง 
อภิวัฒน์ ด่านศรชีาญชัย ภวูกร ศรเีนียน  
โ ด ยู่ ต้� ง ชี้� อ้ ก ลุ่ ม ว่ิ า  “ เ ส้่ น ด้ า ยู่  
(Zen‑dai) … ไดโ้ดยู่ไมใ่ชีเ้ส้่น” ส่ะท้อ้น 
เจตนารมณใ์นการชีว่ิยู่เหล้อ้คนธ์รรมดา
ที�ขาดเส้่นส่ายู่ใหไ้ด้รบ้การด่แลและ
ชี่วิยู่เหล้อ้ในชี่วิงการระบาดขอ้ง
โควิิด‑19 ในระยู่ะต่อ้มากลุ่มเส้่นด้ายู่
ทำางานเชีิงรุกด้วิยู่การพยู่ายู่ามให้คน
เข้าถ่ึงการตรวิจใหไ้ด้มากที�สุ่ด และ
เรว็ิที�ส่ดุ

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั�งแต่
การก่อตั�งในเดือนเมษายน 2564 
กลุ่ม เ ส้นด้ายรายงานว่ามีจำานวน
อาสาสมัครเพิ�มจาก 2 คน เป็น 100 
คน รบัการติดต่อขอความช่วยเหลือ 
2,602 คน รบั-ส่งผู้ป่วยกว่า 2,200 ราย 
ใชร้ถยนต์วิ�งชว่ยเหลือกว่า 5,000 เที�ยว 
ชว่ยเหลือให้คำาแนะนำาผ่านคอลเซน็เตอร์
กว่า 13,000 กรณี และพากลุ่มเสี�ยงไป
ตรวจหาเชื�อเชิงรุกอีกกว่า 1,000 คน 
โดยได้รบัการสนับสนนุเป็นเงินบรจิาค
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากภาคประชาชน 
และภาคเอกชน58

แมู่นุมูอ้จัันุ

เฟซบุก๊ เพจ “อีจัน” ซึ�งเปน็เพจชื�อดัง 
ที� รายงานข่าวอาชญากรรม และ
ภ า ย ห ลั ง เ ก า ะ ติ ด ป ร ะ เ ด็ น สั ง ค ม
อื�น ๆ มีผู้ติดตามกว่า 11 ล้านบัญช ี
ด้วยศักยภาพของความเป็นสื�อมวลชน
ออนไลน์ที�มีคนสนใจติดตามจำานวน
มาก ทำาให้การเคลื�อนไหวเพื�อบรรเทา
ความช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 มพีลัง
อยา่งมาก

เ พ จ อี จั น ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น ข้ อ ต่ อ 
ขนาดใหญ่ที�เชื�อมให้ความช่วยเหลือ 
จากบุคคลและองค์กรในสังคมไปถึง 
ผูที้�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด 
ของเชื�อโควิด-19 ด้วยขั�นตอนที�น้อยที�สดุ 
สะดวกที�สดุ และรวดเรว็ที�สดุ

ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
ความชว่ยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม
ของเพจอีจัน เกิดจากทั�งทีมงานของ
เพจได้รบัรูร้บัฟังความทุกข์ยากของ
ประชาชนแล้วทีมงานพยายามติดต่อ
ขอความชว่ยเหลือจากบคุคลหรอืหน่วยงาน 
ที�จะสามารถช่วยเหลือได้ และเกิด
จากการที�บุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 
รบัทราบปัญหาและความต้องการของ
ผูไ้ด้รบัผลกระทบแล้วติดต่อทีมงานของ
เพจเพื�อรว่มสมทบทนุ ขา้วของเครื�องใช ้
และกำาลังกายรว่มกับทีมงานของเพจ

ตัวอย่างเช่น โครงการ “คนไทย 
ไม่ ทิ� ง กัน” ของ เซเ ว่น อีเลฟเว่น 
กับเพจอีจัน เพื�อมอบเครื�องผลิต
ออกซิเจน ชุด PPE และอุปกรณ์สู้ภัย
โควิด สำาหรบัคนพกิาร และบุคคลทั�วไป 

ภาพ: matichonweekly.com/hot-news/article_424244 ภาพ: bbc.com/thai/thailand-58096985

ก�รปฏิิบัติง�นของกลุ่มเส้นด้�ย

โครงการ “รบัคนน่านกลับบา้น” รว่มกับ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดน่าน มลูนิธิ
เพชรเกษม และภาคีเครอืขา่ยจังหวัดน่าน 
โครงการ “กล่องกำาลังใจชว่ยครอบครวั
ผูต้กงาน” รว่มกับบรษัิทดอสไลฟ์ (DOS 
Life) โครงการมอบเตียงสนาม 1,000 
เตียง รว่มกับบรษัิท EPG และบรษัิทขนส่ง
ทรปิเปิ�ลไอ (Triple i) โครงการส่งกล่อง
กำาลังใจ 500 ครอบครวัรว่มกับมูลนิธิ
ปอเต็กตึ�ง โครงการส่งมอบอาหารปรุง
สำาเรจ็รว่มกับบรษัิทซพีแีรม (CP Ram) 
โครงการ “โควิดแอทโฮม ติด-ไม่ติด
โควิดเราชว่ยได้” รว่มกับรายการ เรื�อง
เล่าเชา้นี� ซึ�งมุง่ชว่ยเหลือแบบครบวงจร
แก่คนที�กักตัวที�บ้าน (home isolation) 
ทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตั�งแต่
การเอกซเรย์ปอด การประสานเพื�อให้
บรกิารแพทย์ทางไกล (telemedicine) 
การประสานเพื�อใหไ้ปพบแพทยแ์ละรบั
การรกัษา รวมทั�งบรกิารรบั-ส่ง การมอบ
ถังออกซเิจนเพื�อใหใ้ชที้�บ้าน การส่งอาหาร
ปรุงสำาเรจ็ ข้าวสาร บะหมี�กึ�งสำาเรจ็รูป 
ปลากระป๋อง อาหารแห้งอื�น ผ้าอ้อม
สำาเรจ็รูป (ทั�งของเด็กและผูส้งูอายุ) และ
กล่องกำาลังใจซึ�งบรรจสิุ�งของจำาเปน็ต่าง ๆ 
ให้แก่คนที�ลงทะเบียนเขา้มา

ในบรรดาโครงการต่าง ๆ ที�เพจอีจัน 
ดำาเนินการรว่มกับบคุคลและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โครงการบรรเทาความช่วยเหลือ 
แก่แมล่กูอ่อนที�ติดเชื�อโควิด-19 หรอืถกู
กักตัว และส่งผลกระทบให้ลูกขาดนม 
ภายใต้ชื�อโครงการ “แม่นมอีจัน” เป็น
โครงการที�ได้รบัการกล่าวถึงมากที�สุด
โครงการหนึ�ง
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“ คว�มต้องก�รถัิงออกซื้ิเจนและ

เครื�องผลิตออกซื้ิเจนเพิ�มสูงม�กข้�น

หลังจ�กที�มีจำ�นวนผู้ป่วยที� เข้�รับ

ก�รรักษ�ที�โรงพย�บ�ลจนห�ยจ�ก

ก�รติดเช่ื�อ และแพทย์อนุญ�ตให้

กลับไปรักษ�ตัวต่อที�บ้�น แติ่พบว่�
ปีอดเส้�อม่สภ�พ ”

มููลนุิธกิระจักเงา
“ออกซ้ิเจันุช่วิยประคองลมูหายใจั”
#อ้อ้กซึ่ิเจนชี่วิยู่ป็ระคอ้งลมหายู่ใจ
#ม่ลนิธ์กิระจกเงา
#โควิิด19

มูลนิธิกระจกเงาเกิดขึ� นจากคนหนุ่มสาว 5 คน เคยรวมตัวกัน
ในการเคลื�อนไหวทางการเมืองช่วงการทำารฐัประหารของคณะรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) เมื�อปลายปี 2534 ทั�ง 5 คนสานต่อ
อุดมการณ์การทำางานเพื�อสังคมในชื�อ “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา” 
ภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง มีเป้าหมายหลักในการดำาเนินงาน 3 ข้อ คือ 
“สรา้งคน สรา้งนวัตกรรม และสรา้งการเปลี�ยนแปลง” การดำาเนินการชว่งแรก
เป็นการใชพ้ลังวัฒนธรรม เชน่การละคร และศิลปะ จัดกิจกรรมค่ายเด็กและ
เยาวชนในที�ต่าง ๆ ของประเทศ

กิจกรรมต่าง ๆ ที�มูลนิธิฯ ดำาเนินการค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมสนับสนนุการอ่าน แบ่งปันเสื�อผา้ ค่ายบำาบัดยาเสพติดในชมุชน 
ครูอาสาเพื�อไปสอนในพื�นที�ชนบท การบรรเทาภัยพบิติัต่าง ๆ แต่กิจกรรมที�
โดดเด่นเปน็กิจกรรมเกี�ยวกับการชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ 
ไมว่่าจะเปน็ การตามหาเด็กหาย การต่อต้านการค้ามนษุย ์การชว่ยเหลือเด็ก
ชนเผ่า การรณรงค์เพื�อการยุติธุรกิจเด็กขอทาน การช่วยเหลืออุปกรณ์
การเรยีนและอปุกรณ์คอมพวิเตอรใ์ห้เด็ก60

ในการระบาดของเชื�อโควิด-19 ระลอกแรกในปี 2563 มูลนิธิฯ เริ�ม
โครงการบรจิาคสิ�งของผ่าน “กล่องแบ่งปัน” ในโครงการ “อาสามาเยี�ยม” 
และต่อ้มาในการระบาดระลอ้กที� 2 และ 3 ชีว่ิงกลางป็ ี2564 ซึ่่�งเป็็นชีว่ิงที�มี
ผ่ติ้ดเช้ี�อ้รายู่ใหม่ และผ่เ้สี่ยู่ชีวิีิตรายู่ว้ินส่ง่มาก มล่นิธ์ฯิ ได้เคล้�อ้นไหวิเพ้�อ้
รบ้บรจิาคถ้ึงอ้อ้กซึ่เิจน และเคร้�อ้งผลิตอ้อ้กซึ่เิจน ส่ำาหรบ้ใหผ้่ป้็ว่ิยู่ที�รก้ษา
ต้วิที�บา้น ซึ่่�งในหลายู่กรณีเป็น็การติดเช้ี�อ้ท้�งครอ้บครว้ิ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ครอบครวั 3 รุน่ ที�มทัี�งรุน่ปู่ยา่ตายาย พอ่แม ่และลกู อยูร่วมเปน็ครอบครวั
ใหญ่ ทั�งนี� มูลนิธิฯ ได้เริ�มขอรบับรจิาค และให้ความช่วยเหลือตั�งแต่
ช่วงเดือนเมษายนปี 2564 แต่ขณะนั�นยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์เพื�อรบั
ความช่วยเหลือ จนกระทั�งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตในช่วงกลางเดือน

โครงการแมน่มอีจัน เริ�มขึ�นตั�งแต่การระบาด
ของโควิด-19 ระลอกแรก โดยเริ�มจากมูลนิธิ
ปวีณา หงสกุลเพื�อเด็กและสตร ี ที�พยายาม
ให้ความช่ วย เห ลื อแ ก่กลุ่ มแม่ ลู ก อ่อน ที�
ได้รบัผลกระทบและได้รบันมบรจิาคมาจำานวน
มาก จึงขอความชว่ยเหลือไปยงัทีมงานของเพจ
อีจันเพื�อชว่ยเหลือในการจัดหีบห่อเตรยีมส่งต่อให้
ครอบครวัผูเ้ดือดรอ้น โดยคณุแมส่ามารถระบสุตูร
นม และยี�ห้อที�ใช้อยู่เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของลูก59 นอกจากนี�ยังได้จัดส่งกล่อง
กำาลังใจให้แก่ลูก ๆ ของแม่ที�ติดเชื�อ และแม่ที�
ต้องกักตัว

ภาพ: matichon.co.th/covid19/news_2834999

มูลนธิกิระจกเง� เผยภ�พลำ�เลียงถัิงออกซื้ิเจนส่งคณุีย�ย‑ผู้ป่วยติดเตียงที�อยู่ที�บ้�น
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พฤษภาคม โดยให้การช่วยเหลือด้วยการให้ยืมถังออกซิเจน
และเครื�องผลิตออกซเิจนครั�งแรกเมื�อวันที� 14 กรกฎาคม61

เพจของมูลนิธิฯ62 ให้ข้อมูลเพิ�มเติมว่า ควิามต้อ้งการ 
ถ้ึงอ้อ้กซิึ่เจนและเคร้�อ้งผลิตอ้อ้กซิึ่เจนเพิ�มส่่งมากข่�น 
หล้งจากที�มจีำานวินผ่ป้็ว่ิยู่ที�เขา้รบ้การรก้ษาที�โรงพยู่าบาลจน
หายู่จากการติดเชี้�อ้ และแพทยู่อ์้นญุาตใหก้ล้บไป็รก้ษาต้วิ
ต่อ้ที�บา้น แต่พบว่ิาป็อ้ดเส้่�อ้มส่ภาพ และระบบทางเดินหายู่ใจ
ยู่ง้มปัี็ญหาอ้ยู่่ ่ซึ�งแพทยข์อใหญ้าติเตรยีมหาถังออกซเิจน หรอื
เครื�องผลิตออกซิเจนไว้ที�บ้าน อย่างไรก็ตามในขณะนั�นเกิด
ภาวะขาดแคลนทั�งถังออกซิเจน และเครื�องผลิตออกซิเจน 
รวมทั�งราคาขยบัสงูขึ�น ลำาพงัค่ามดัจำาต่อถังก็ต้องใชเ้งนิสงูกว่า 
3 พนับาทแล้ว สำาหรบัครอบครวัผูติ้ดเชื�อที�หาเชา้กินคำา ที�ไมไ่ด้
ทำางานเนื�องจากติดโควิด-19 สภาวะเศรษฐกิจที�ส่งผลกระทบต่อ
สมาชกิคนอื�น ๆ ในครอบครวัแมจ้ะไมติ่ดเชื�อทำาให้ยิ�งไม่สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ การมีถังออกซิเจนและเครื�องผลิตออกซิเจน
เป็นขอ้แนะนำาที�ไกลเกินฝัน

พลังชุมูชนุเพ่�อช่วิยเหลอ่
ครอบครัวิในุชุมูชนุ

นับตั�งแต่การแพรร่ะบาดระลอกแรกในปี 2563 ชมุชนเป็น
ภาคส่วนที�สังคมคาดหวังว่าจะเปน็กำาลังสำาคัญในการชว่ยรบัมอื
และบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน ส่วนหนึ�งเปน็เพราะ
ชมุชนอยูใ่กล้ชดิกับคนและครอบครวัที�สดุ ไมว่่าจะเปน็ชมุชน
ในเมอืงหรอืชนบท

ในการนี� ส่ำานก้งานคณะกรรมการสุ่ขภาพแห่งชีาติ (ส่ชี.) 
จ่งได้รว่ิมก้บส่ถึาบน้พฒ้นาอ้งค์กรชุีมชีน (อ้งค์การมหาชีน) 
(พอ้ชี.) และส่ำาน้กงานหล้กป็ระก้นสุ่ขภาพแห่งชีาติ 
ได้รว่ิมก้นหารอ้้เพ้�อ้ทำาแผนป็ฏิิบติ้การส่รา้งควิามเข้มแข็งให้
ก้บชุีมชีนในพ้�นที�ต่าง ๆ เพ้�อ้เตรียู่มร้บผลกระทบท้�งด้าน
ส่ขุภาพ เศรษฐกิจ และส้่งคมที�จะเดินทางจากเมอ้้งหลวิง และ
เมอ้้งใหญไ่ป็ส่่ช่ีมุชีนไม่ว่ิาจะเป็็นชีมุชีนเมอ้้งหรอ้้ชีมุชีนชีนบท
ในที�ส่ดุ ได้มกีารจัดสรรงบประมาณ รวมทั�งความช่วยเหลือด้าน
องค์ความรูแ้ละการจัดการรว่มกับภาคีในพื�นที�เพื�อให้ชมุชนมี
ความพรอ้มในการรบัมอืทั�งในเรื�องเศรษฐกิจ การจัดระเบียบ
ชมุชนเพื�อปอ้งกันโรคระบาด การฟื�นฟชูมุชน และทำาใหเ้กิดเปน็ 
“ธรรม่นญ้่พลเม่อ้งติ้�นร้�ชื้ว่ยชื้�ติส้ิ�ภยัโควดิ‑19” เพื�อ
เป็นขอ้ตกลงรว่มกันในพื�นที�63 นับเป็นการเคลื�อนไหวเชงิรุกเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มในภาคส่วนที�มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที�สดุ

การขับเคลื�อนดังกล่าวทำาให้ เห็นถึงศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการปรบัรูปแบบการช่วยเหลือให้
เข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ากับ
บรบิทเฉพาะของแต่ละชมุชน ตัวอยา่งเชน่การรว่มกันเปดิศนูย์
พกัคอยเพื�อรองรบัการกักตัวในชมุชน (community isolation) 
ที�วัดสะพานในชมุชนคลองเตย การส่งเสรมิอาชพีเพื�อรองรบั
คนตกงานในชว่งการล็อกดาวน์ ชมุชนเขตวังทองหลางจัดหา
ซื�อยา และส่งอาหารปรุงสุกให้กับครอบครวัที�สมาชิกติดเชื�อ 

ภาพ: dailynews.co.th/news/137664

วัดดังเมืองขอนแก่น งดรบัเทียนพรรษ� งดรบัหลอดไฟ้ ขอเปลี�ยนเปน็สิ�งของ เครื�องอปุโภค บรโิภค แล้วแพ็คชุ่ด “เปลี�ยนเทียนเปน็ข้�ว ให้เพื�อนเร�อิ�มท้อง” ส่งมอบ
ให้ช่�วบ้�นที�ได้รบัผลกระทบโควิด‑19 (8 สิงห�คม 2564)

ภาพ: unsplash.com/photos/-G2iJF_aUws
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หรอืถูกกักตัว เครอืข่ายบ้านมั�นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น 
รว่มกันจัดทำาหน้ากากแจกให้สมาชิกในชุมชน จัดตั�งกองทุน
ข้าวเปลือก รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งส่งไปช่วยพี�น้องของ
สมาชกิที�อยูใ่นกรุงเทพฯ เครอืขา่ยองค์กรชมุชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมกีารยกระดับจากครวัชมุชนเป็นครวั 15 บาทเพื�อ
ลดรายจ่ายด้านอาหารให้แก่สมาชกิ และยงัได้จัดทำาคปูองให้
กลุ่มเปราะบางสัปดาหล์ะ 100 บาท เพื�อนำาไปซื�ออาหารและ
สินค้าภายในชมุชน ทำาใหเ้งนิหมนุเวียนภายในชมุชน64 วัดสว่าง
สุธาราม ต.ศิลา จ.ขอนแก่น แจ้งผู้มีจิตศรทัธาเปลี�ยนเทียน
พรรษาเป็นขา้วสารอาหารแห้ง และเครื�องอปุโภคบรโิภคเพื�อ
มอบใหแ้ก่ผูที้�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19

การแยู่กก้กต้วิในชีุมชีน (community isolation) และ
การแยู่กก้กต้วิที�บ้าน (home isolation) ซึ�งเป็นมาตรการ
หนึ�งเพื�อช่วยแก้ปัญหาอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลที�
เพิ�มสงูขึ�นเรื�อย ๆ ในชว่งเดือนมถินุายน และกรกฎาคม 2564 
ซึ�งทำาให้ภาระการทำางานของบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่
ขั�นวิกฤต การแยกกักตัวผู้ติดเชื�อในชุมชนและที�บ้าน จะช่วย
ระบายผู้ป่วยที�ไม่แสดงอาการรุนแรง และอยู่ในสภาพที�มี
ความเสี�ยงน้อย เช่น เป็นผู้ติดเชื�อที�ไม่มีอาการ อายุไม่เกิน 
60 ปี มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง ไม่มีภาวะอ้วนหรอืโรครว่ม
อื�น ๆ เช่น โรคปอดอุดกั�นเรื�อรงั โรคไตเรื�อรงั โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และกลุ่มผู้ป่วยที�กำาลังรอเตียง

ส่วนการแยกกักตัวที�บ้านนั�น เป็นการอนุญาตให้ผู้ป่วย 
กักตัวเองอยู่ที�บ้าน โดยผู้ป่วยต้องไม่มีอาการที�รุนแรงและ
ไมม่ภีาวะเสี�ยงทางสขุภาพโดยผูป่้วยอยูเ่พยีงลำาพงัที�บา้นหรอื
มผู้ีอยูร่ว่มพกัไมเ่กิน 1 คน มขีอ้กำาหนดเกี�ยวกับการแยกหอ้งนำา
และขา้วของเครื�องใช ้ทั�งนี� สำานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) มกีารสนับสนนุตั�งแต่ค่าตรวจหาเชื�อ ค่ารกัษา ค่ายา 

และอปุกรณ์ไมเ่กิน 1,100 บาท และค่าอาหารไมเ่กิน 1,000 
บาทต่อวันเป็นเวลา 14 วัน

สำาหรบัการแยกกักตัวในชมุชนนั�น ดำาเนินการโดยจัดพื�นที�
ของชุมชนที�ได้รบัความยินยอมจากคนในชุมชน นำามาจัดตั�ง
เป็นลักษณะโรงพยาบาลสนามขนาดย่อม ซึ�งจะมีการดูแล
และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยบุคลากรของโรงพยาบาล
ในชุมชน รว่มกับจิตอาสา ซึ�งต้องอาศัยความรว่มแรงรว่มใจ
ของคนในชุมชนและประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข 
และภาคส่วนอื�น ๆ เป็นอยา่งดี

นอกจากนี� ภายในชมุชนยงัชว่ยกันเฝา้ระวังใหส้มาชกิปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกันและควบคมุการระบาด มาตรการการดูแล
ตัวเอง การกักตัว 14 วัน การติดตามอาการ การพยายาม
ไม่ให้เกิดการตีตรา และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักตัว 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ที�ถูกกักตัว การวางแนว
ปฏิบัติในงานบุญ งานบวช งานศพ และงานประเพณีต่าง ๆ 
รวมทั�งความช่วยเหลือจากจิตอาสาส่วนบุคคล ที�ใครคิดว่า
จะสามารถทำาอะไรเพื�อช่วยเหลือผู้คนในชุมชนไดใ้นยาม
วิกฤต อยา่งเชน่จิตอาสา จังหวัดนราธวิาส ที�ทำาโลงศพฟรใีห้
ผู้เสียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 เป็นต้น

กิจกรรมชมุชนต่าง ๆ เหล่านี� เป็นเพยีงบางตัวอยา่งที�เกิดขึ�นใน 
บางพื�นที� แมจ้ะไมเ่ปน็การดำาเนินงานทั�วประเทศแต่ก็คาดว่า 
ในพื�นที�ต่าง ๆ ยังมีการเคลื�อนไหวที�เป็นจิตอาสาในลักษณะ
เชน่นี�อีกจำานวนหนึ�งเพื�อชว่ยเหลือซึ�งกันและกันภายในชุมชน 
สะท้อนถึงพลังทางสังคมที�ยงัมพีลังและคณุค่าอยา่งมาก และ
มกัแสดงออกมาในยามที�สังคมประสบกับพบิติัภัยต่าง ๆ เป็น
ความเข้มแข็งอย่างหนึ�งของสังคมที�ต้องช่วยกันรกัษาและ
เสรมิสรา้งให้แขง็แรง

ภาพ: khaothaitoday.com/143659

นร�ธวิ�ส‑เจ้�หน�้ที�ชุ่ดจัดก�รศพที�เสียช่ีวิตจ�กโควิด‑19 ช่�ยแดนใต้ วอนผู้มีจิตศรทัธ�สนนัสนนุอปุกรณี ์งบประม�ณีในก�รทำ�โลงศพให้ผู้เสียช่ีวิต หลังข�ดแคลน
งบประม�ณีอย่�งหนกั

สุุขภาพคนไทย 2565 — 121



6
วิกฤติการื่ณี์นำ�าท่วม 
ปลายปี 2564: 
การื่ซีำ�าเติิมติ่อครื่อบครื่ัวไทย

“ผีซำาดำาพลอย” น่าจะเปน็คำากล่าวที�ไมเ่กินไปจากความเปน็
จรงิที�คนไทยประสบในชว่งปลายป ี2564 หลังจากที�คนในประเทศ
ผจญกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 มาตั�งแต่
ต้นป ี2563 และฝากความหวังไว้กับการค้นคว้าวัคซนีทั�งของ
ต่างประเทศ และของไทย ว่าจะทำาใหส้ถานการณ์ผอ่นคลายลง 
และเปา้หมาย “120 วันเปดิประเทศ” ของนายกรฐัมนตรทีี�จะไป
ตรงกับวันที� 1 พฤศจิกายน 2564 แมห้ลายฝา่ยจะยงัไมส่บายใจ
ต่อการควบคุมการแพรร่ะบาดจากทั�งในและต่างประเทศ 
แต่ก็ทำาให้คนมีความหวังว่าการทำามาหากินและเศรษฐกิจ
จะเริ�มฟื�นตัว

แต่แล้ว ปรมิาณฝนที�ตกตั�งแต่เริ�มเข้าฤดฝูนในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม เริ�มทำาให้หลายพื�นที�ประสบภาวะนำาท่วม 
โดยเฉพาะพื�นที�ภาคกลาง ในจังหวัดชลบุร ีสมุทรปราการ 
ปราจีนบรุ ีฉะเชงิเทรา ปทมุธานี แมก้รมอตุนิุยมวิทยาจะยนืยนั
ว่าปรมิาณนำาฝนไมไ่ด้มากกว่าปีที�ผา่นมา แต่คนในพื�นที�ต่าง ๆ 
รายงานว่านำาปีนี�มาเรว็ และมากกว่าทกุปี

แต่การรายู่งานข่าวินำาท่วิมที�ทำาใหค้นอ้ดเป็น็หว่ิงไมไ่ด้ว่ิา
ส่ถึานการณ์จะวิิกฤตซึ่ำารอ้ยู่มหาอ้ทุกภ้ยู่ป็ี 2554‑2555 ค้อ้
การรายู่งานข่าวิฝ้นตกหน้กและนำาท่วิมนิคมอุ้ตส่าหกรรม
บางป่็ จ้งหว้ิดส่มุทรป็ราการเม้�อ้ว้ินที� 29 สิ่งหาคม 2564 
ซึ่่�งนำาท่วิมอ้ยู่า่งฉ้บพล้นต้�งแต่ช่ีวิงตี 2 เป็น็ต้นมาทำาใหพ้นักงาน
กะดึกออกจากโรงงานไมไ่ด้ เพราะนำาท่วมรถมอเตอรไ์ซค์ของ
พนักงานที�จอดเต็มลานจอดถึงระดับเบาะรถทั�งหมด กว่า
พนักงานจะออกจากโรงงานได้ต้องรอถึง 7 โมงเชา้ โดยโรงงาน
จัดรถบรรทกุที�มคีวามสงูเข้าไปรบัพนักงานออกมา และพบกับ
ความเสียหายทรพัย์สินต่าง ๆ ซำาเติมจากภาวะเศรษฐกิจที�
ฝดืเคืองอยูแ่ล้วจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19

สถิ�นก�รณน์ำ�ทว่ม่ปีี 2564

สำาหรบับา้นเรอืนที�อยูอ่าศัยในบรเิวณดังกล่าว ตกอยูใ่นสภาพ
เลวรา้ยยิ�งกว่าภายในนิคมอตุสาหกรรมเนื�องจากขาดความพรอ้ม
ทั�งเฝ้าระวังและระบบการระบายนำา ประชาชนในทุกพื�นที�รายงาน
ตรงกันว่า นำาเพิ�มระดับสงูขึ�นอยา่งรวดเรว็ในชว่งเวลากลางคืน 
ทำาใหไ้มส่ามารถเก็บข้าวของได้ทัน บ้านเรอืนแถบชนบทต้อง
ประสบกับนำาปา่ไหลหลากที�เกิดจากพื�นดินบรเิวณป่าที�สงูอุม้นำา
ฝนที�ตกลงมาอยา่งต่อเนื�องไว้มากและไหลทะลักลงสูด้่านล่าง

ปรมิาณฝนเริ�มมากขึ�นทั�วทุกพื�นที�ของประเทศเมื�อพายุ
โซนรอ้น “โกยเซิน” เข้าสู่ประเทศไทยในวันที� 9 กันยายน 
แมใ้นประกาศฉบับที� 1 ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งว่า
ไมม่ผีลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่ประกาศ
ฉบับต่อ ๆ มาก็ยอมรับว่าพายุดังกล่าวทำาให้ฝนตกมาก 
ทั�วทกุภาคของประเทศ

หลังจากพายุโกยเซนิสงบลงเมื�อวันที� 15 กันยายน ก็มพีาย ุ
“เตี�ยนหมู”่ ที�พดัผา่นประเทศไทยระหว่างวันที� 23 กันยายน–7 
ตลุาคม พาย ุ“ไลออนรอ็ก” ระหว่างวันที� 8–14 ตลุาคม และ
พาย ุ“คมปาซ”ุ ระหว่างวันที� 15–17 ตลุาคม65

ศนูยวิ์จัยกสิกรไทยประเมนิว่า สถานการณ์นำาท่วมป ี2564 
ซึ�งกินพื�นที� 31 จังหวัด 190 อำาเภอ 956 ตำาบล 6,335 หมูบ้่าน 
1 เขตเทศบาล สรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นเม็ดเงิน
ราว 25,000 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 0.16 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (gross domestic product: GDP) เป็น
ความเสียหายภาคการเกษตรราว 12,000 ล้านบาท และนอก
ภาคการเกษตรโดยเฉพาะภาคบรกิารราว 13,000 ล้านบาท 
ในขณะที�สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) รายงานว่ามีพื�นที�ได้รบัผลกระทบจาก
นำาท่วมครอบคลุมกว่า 2,088,263 ไร ่มีผู้เสียชีวิต 7 ราย 
สูญหาย 1 ราย ประชาชนได้รบัผลกระทบมากกว่า 227,470 
ครวัเรอืน66
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ในบรรดาพื� น ที� ที� ป ระสบอุทก ภัย เห ล่า นี�  เป็็นพ้�น ที�
ที� ส่ ถึ า น ก า ร ณ์ นำา ท่ วิ ม ยู่้ ง ไ ม่ ค ลี� ค ล า ยู่  แ ล ะ เ ป็็ น พ้� น ที�
ติดเช้ี�อ้ระด้บสี่แดงเข้ม ณ ช่ีวิงต้นเด้อ้นตุลาคม 8 จ้งหว้ิด 
ค้อ้ นครราชีสี่มา ลพบุร ีส่ระบุร ีสุ่พรรณบุร ีสิ่งห์บุร ีอ่้างทอ้ง 
พระนครศรอี้ยู่ธุ์ยู่า และป็ทมุธ์าน ีเป็็นพ้�นที�สี่แดง 8 จ้งหว้ิด ค้อ้ 
ชี้ยู่นาท อุ้ท้ยู่ธ์านี นครส่วิรรค์ อุ้บลราชีธ์านี ชี้ยู่ภ่มิ ขอ้นแก่น 
พิษณโุลก และส่โุขท้ยู่ ส่่วินที�ส่ถึานการณ์คลี�คลายู่แล้วิแต่เป็น็
พ้�นที�สี่แดงเข้ม 4 จ้งหว้ิด ค้อ้ ตาก นครป็ฐม ป็ราจีนบุร ีเพชีรบ่รณ ์
และสี่แดง 11 จ้งหว้ิด ค้อ้ เชีียู่งใหม่ ลำาพ่น ศรสี่ะเกษ บุรรีม้ยู่ ์
ยู่โส่ธ์ร ส่รุนิทร ์เลยู่ ส่ระแก้วิ จ้นทบุร ีกำาแพงเพชีร และพิจิตร

เ สียงที�ประชาชนผู้ประสบภัยที�สะท้อนออกมาเสมอ
ในการรายงานข่าวสถานการณ์นำาท่วม คือควิามทุกข์ยู่ากที�
ต้อ้งเผชีิญก้บวิิกฤตซึ่ำาซ้ึ่อ้น คร้�งแล้วิคร้�งเล่า บางคนท้�งเคยู่
ติดเชี้�อ้และต้อ้งผ่านป็ระส่บการณอ้์้นยู่ากลำาบากในการเขา้รบ้
การรก้ษา ได้รบ้ผลกระทบจากการทำามาหากินไมไ่ด้ และยู่ง้ต้อ้ง
มาป็ระส่บก้บอ้ทุกภ้ยู่ที�ส่รา้งควิามเสี่ยู่หายู่ใหก้้บขอ้งใชีใ้นบ้าน 
และที�ส่ำาค้ญค้อ้ท้�งอ้ปุ็กรณ์ทำามาหากิน และพ้�นที�ทำามาหากิน
จมไป็ก้บมวิลนำาที�เจิ�งนอ้ง โอ้กาส่ในการจะฟ้ื้� นกล้บมาทำามา
หากินยู่ิ�งเล้อ้นลางอ้อ้กไป็อี้ก

การเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยทั�งคนในชุมชน
ชว่ยเหลือกันเอง อาสาสมคัรกู้ภัย เจ้าหน้าที�ในท้องถิ�นและทหาร 
สามารถใชม้าตรการระวังป้องกันการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 
ได้น้อยมาก แต่ก็ต้องทำาอย่างเรง่ด่วน หลายพื�นที�จมนำามาเป็น
เวลาแรมเดือน ภาพการเข้าช่วยเหลือครอบครวัที�มีผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยติดเตียง วนกลับมาให้เห็นอีกครั�ง และที�ยากลำาบากเป็น
พเิศษกว่านำาท่วมทกุครั�งคือ การต้องกังวลกับการเรยีนออนไลน์
ของลกู และความหวาดกลัวต่อการแพรร่ะบาดของโควิด-19

อีกเสียงที�สะท้อนออกมาอย่างคับแค้นไม่แพ้กันคือ เหติุใด 
จำ้งไม่่ม่ีใครในปีระเทศที�จำะส�ม่�รถิว�งแผู้นหร้อว�ง
ระบบป้ีองกันภัยที�เกิดข้�นซีำ� ๆ เหล่�นี�ได�สำ�เร็จำเสียท ี
โดยเฉพาะอุทกภัยที�มีฤดูกาลที�ชัดเจนและสามารถเตรยีมการ 
ล่วงหน้าไวไ้ด้ ภาพการแก้ปญัหาที�เหน็เปน็ประจำากลับกลายเปน็การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า โดยไมม่กีารวางแผนระยะยาว และเชงิรุก

โครงการวางระบบบรหิารจัดการนำาและสรา้งอนาคตประเทศ 
พ.ศ.2555 มลูค่า 3.5 แสนล้านบาท ที�ต่อมาถกูยกเลิกกลายเป็นแผน
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรนำาปี 2558-2569 ชว่ย
ระวังป้องกันและรบัมอืกับอทุกภัยได้เพยีงเท่านี�หรอื67

นอกจากนี� วิกฤตการณ์ครั�งนี�อาจกำาลังส่งสัญญาณให้
เห็นว่า คนไทยและครอบครวัไทยในอนาคตจะต้องเรยีนรูที้�จะ
รบัมือกับวิกฤตใหม่ ๆ ที�เกิดขึ�นซำาซ้อน และต้องรบัมือหลาย
วิกฤตการณ์พรอ้ม ๆ กัน

7
บทสุรืุ่ป

สองปีที�ผ่านมา โควิด-19 ทำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมากมายแก่สมาชกิของครอบครวัในทกุชว่งวัย และ
ทกุกิจกรรมของการดำาเนินชวิีต ตั�งแต่การเกิด การศึกษา
เล่าเรยีน การทำามาหากิน จนถึงการตาย วิถีชีวิตของ
สมาชกิในครอบครวั ตลอดจนประเพณีหลายอย่างที�ดำาเนิน
สืบเนื�องต่อกันมาเป็นเวลานานมีอันต้องเปลี�ยนแปลงให้
เขา้กับ “บรบิทโควิด-19”

การเปลี�ยนแปลงเหล่านี� ท้าทายความสัมพันธ์
ภายในครอบครวัไทย และสังคมไทยอยา่งน่าวิตก แมสั้งคม
ไทยจะมโีครงสรา้งทางสังคมบางอยา่งที�คอยชว่ยเหลือให้
สมาชกิในครอบครวัยงัคงดำาเนินชวิีตและรกัษาครอบครวั
ให้อยูร่อด

วิกฤตการณ์ครั�งนี� สังคมไทยได้เหน็ความรว่มแรงรว่มใจ
ของทั�งสมาชิกในครอบครวั และคนในสังคม ในการโอบอุม้ 
ชว่ยเหลือ แบง่เบา และบรรเทาความทกุขย์ากซึ�งกันและกัน 
สะท้อนใหเ้หน็ถึงความพยายามในการทำางานรว่มกันของ
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในยามที�ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต รวมทั�งช่องโหว่ต่าง ๆ 
ที�ควรได้รบัการแกไ้ขเพื�อให้ประชาชนได้รบัความคุม้ครอง
ที�ดีขึ�น รวดเรว็ขึ�น และมปีระสิทธภิาพมากขึ�น

สิ�งที�ต้องจับตามองและเป็นห่วงรว่มกันจากวิกฤต
อันเลวรา้ยทั�งหลายที�ผ่านเข้ามาคือ คนรากหญ้าและ
กลุม่เปราะบางต่าง ๆ มักเป็นด่านแรกที�ถกูจูโ่จมเสมอ และ
เปน็กลุม่ที�มทีนุในการป้องกันตัวเองน้อยที�สดุในสังคม โจทย์
การแก้ปัญหาความเหลื�อมลำาในการพัฒนา และปกป้อง
ตนเอง จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที�ต้องแกไ้ขอย่างเป็นระบบ และ
เป็นรูปธรรม ไมใ่ชเ่ปน็แต่เพยีงวาทกรรม และวรรณกรรม
นโยบาย

พฒันาการของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต จะ
ชกันำาให้วิกฤตใหม ่ๆ ที�อาจรุนแรงยิ�งขึ�น และมีความถี�มากขึ�น 
ซัดโถมผู้คนในสังคมและอาจกระทั�งกัดกรอ่นพลังต่าง ๆ 
ในสังคมที�เคยเป็นแรงในการเยยีวยาซึ�งกันและกัน

การวางแผนเชิงรุกเพื�อการระงับปัญหาที�เกิดมาซำา
แล้วซำาเล่า และการป้องกันปัญหาใหม่ที�วันนี�ส่งแต่เพียง
สัญญาณอ่อน ๆ ต้องอาศัยการขบคิดเชงิอนาคต การจัดสรร
งบประมาณ กำาลังคน เทคโนโลย ีและการปรบัโครงสรา้ง
ที�สอดคล้องกับบรบิทการเปลี�ยนของสังคมไทยและสังคม
โลก มคีวามสำาคัญเปน็อยา่งยิ�งต่อการดำารงอยูอ่ยา่งยั�งยนื
ของสังคมไทย
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