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รายละเอียดโครงการ

ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้รับ
ความชื่นชมจากนานาชาติในการ ‘flattening the curve’ หรือควบคุมการ
แพรร่ะบาดครัง้ใหญ่ของไวรสัโควดิ 19 ได้อยา่งมีประสทิธภิาพตามดัชนขีอ้มูล 
Global COVID-19 ในปี 2020 อยา่งไรกดี็ความสำาเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในสองประเทศ
นีต้า่งกมี็บรบิทและเรือ่งราวเฉพาะตวั รวมทัง้มีหลกัการทีใ่ชใ้นการปฏบิตัเิพ่ือ
ตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ยิ่งเห็น
ได้ชดัเจนขึน้เม่ือทัง้สองประเทศตอ้งกา้วขา้มผา่นวกิฤตการณโ์ควดิในปี 2021

โครงการ Australian-Thai Pandemic Responses มีจดุมุ่งหมายเพ่ือ
สรา้งชดุความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายสาขาวชิา ผา่นการวเิคราะหท์าง
สงัคมวฒันธรรม การเมือง และการสือ่สารในระดับตา่งๆ เพ่ือศกึษาวา่ทัง้สอง
ประเทศมีวธิจัีดการกบัโรคระบาดอยา่งไรและเพ่ือถอดบทเรยีนสำาหรบัการวาง
ยุทธศาสตร์ในอนาคต

โครงการนี้ยังสร้างเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาของ
ทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทย นอกจากนัน้ยงัมุ่งสรา้งความองค์ความรูใ้นระดับ
ภูมิภาคเพ่ือตอบสนองความจำาเป็นของประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ในกลุม่
อาเซียน ทัง้ในชว่งทีเ่กดิการแพรร่ะบาดของโรคและหลงัจากการแพรร่ะบาดสิน้
สดุลงด้วยการเผยแพรค่วามองค์ความรูแ้ละการอ้างอิงนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งให้
กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนในการกำาหนดนโยบายสาธารณะในด้านต่างๆ

โครงการได้ดำาเนนิการจัดทำาบทความออนไลนส์องภาษา (ไทย-อังกฤษ) 
เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้อ่านผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ (https://
www.austhaipandemic.com) และช่องทางออนไลน์ของสำานักข่าวที่เป็น
พันธมิตร บทความทั้งหมดได้รับการรวบรวมจัดทำาเป็น eBook เล่มนี้ เพื่อ
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงที่ครอบคลุมการจัดการโควิดและนโยบายต่างๆของทั้ง
สองประเทศ พร้อมเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์เมื่อโครงการ
สิ้นสุดลงในปี 2565
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มหาวทิยาลยัแมคควอรร์ี ่(เมืองซิดนยี ์ประเทศออสเตรเลีย) งานวจัิยสว่นใหญ่เนน้การศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งภาษา
กับวัฒนธรรมการสือ่สารในสงัคม โดยใชว้ิธีการวจิัยทางภาษาศาสตร ์สญัศาสตร ์และการวเิคราะห์วาทกรรมจากภาษา
ภาพและเสียง มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก เช่น Visual Communication (SAGE), Corpora (SAGE) 
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เวยีงรฐั เป็นรองศาสตราจารย ์ประจำา ภาควชิาการปกครอง คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มีประสบการณ์
ในการสอนตั้งแต่ปี 2001 โดยสอนหลายวิชารวมทั้งวิชา รัฐและสังคม การเมืองการปกครองท้องถิ่น และการเมืองการ
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เวียงรัฐ มีผลงานวิชาการจำานวนหนึ่งด้านความสัมพันธ์อุปถัมภ์ การเมืองไทย การเมืองท้องถิ่นและภูมิภาค เธอ
ได้ตีพิมพ์หนังสือสองเล่มคือ ทุนเชียงใหม่ (2006) และหีบบัตรกับบุญคุณ (2015) ในปัจจุบัน เวียงรัฐทำาวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในระบอบเผด็จการในช่วงระหว่างปี 2014 ปัจจุบัน
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จบการศกึษาด้านการเมืองเปรยีบเทยีบจากมหาวทิยาลัย The Johns Hopkins University สหรฐัอเมรกิา และปรญิญา
เอกจากมหาวทิยาลัยเกยีวโต  (Kyoto University) ประเทศญ่ีปุ่น ความสนใจด้านวชิาการประกอบด้วย พรรคการเมือง
และการเลอืกตัง้ การออกแบบสถาบนัการเมือง พฤตกิรรมการเมือง การสรา้งเสรมิพลเมือง และการเมืองสหรฐัอเมรกิา 
งานวิชาการที่ตีพิมพ์ เช่น “Electoral Integrity and the Repercussions of the Institutional Manipulations: The 
2019 General Election in Thailand.” Asian Journal of Comparative Politics. Volume 5 Number 1, March. 
“A Tale of Two Hybrid Regimes: A Study of Cabinets and Parliaments of Indonesia and Thailand” 
Japanese Journal of Political Science 19 (2), 2018. The Conundrum of a Dominant Party in Thailand” 
Asian Journal of Comparative Politics. 1–18. หนังสือ Thai Political Parties in the Age of Reform. “Polit-
ical Parties in Thailand” In  Jean Blondel and Takashi Inoguchi (eds.) Political Parties and Democracy: 
Contemporary Western Europe and Asia และ “The Thai Parliament: A Weak Cornerstone in the Building 
of Democracy” In Zheng Yongniaml, Lye Liang Fook and Wilhelm Hofmeister (eds.)Parliaments in Asia: 
Institution Building and Political Development. บทความภาษาไทย เช่น ความเป็นตัวแทน กลไกตรวจสอบ และ
ระบบเลือกตัง้: ขอ้คิดในการออกแบบสถาบนัการเมือง งานวิจัยเรือ่งบทบาทของพรรคการเมืองและพฤตกิรรมการเลือก
ตั้งของประชาชนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 ได้รับรางวัลงานวิจัย ดีเด่น ประจำา
ปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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พศตุม์ ลาศขุะ เป็นผูช้ว่ยศาสตรจารยด้์านวรรณกรรมศกึษา ทีค่ณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พศตุม์จบ
การศกึษาระดับปรญิญาเอกจาก School of Culture, History, and Language, The Australian National University 
ความสนใจด้านงานวิจัยคือบทบาททางสังคมของเรื่องเล่าที่ทำาให้เกิดและรักษาวัฒนธรรมร่วมสมัยและของสาธารณะ 
เคยเขียนบทความวิชาการเผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเกี่ยวกับภาพยนตร์ กราฟฟิกในสื่อสังคม 
และงานเขยีนเชงิทอ่งเทีย่ว พศตุม์ ในฐานะหวัหนา้โครงการ และเพ่ือนรว่มงานทีค่ณะฯ เพ่ิงได้รบัทนุวจัิยจากสำานกังาน
สภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวตักรรมแหง่ชาต ิในโครงการวจัิยทีช่ือ่ “สภาวะสงูวยัทีน่อกเหนอืไป
จากตวัเลขผา่นงานวรรณกรรมและการใชภ้าษา” โครงการนีศ้กึษาขอ้จำากดัและความซับซ้อนของนโยบายเกีย่วกบัสงัคม
สูงอายุที่ใช้ช่วงตัวเลขมานิยามและกำากับ โครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆจากงานวรรณกรรมและการใช้ภาษา
ในสถานการณ์จริงเพื่อนำาเสนอวิธีการในการดำารงอยู่ในสังคมสูงอายุที่มีความเหมาะสมทางจริยธรรมกับคนในสังคม

ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ด้านวรรณกรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จักรกริช สังขมณี เป็นรองศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานของ
เขามุ่งเนน้ไปทีก่ารศกึษาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม (STS) โดยเฉพาะโครงการวศิวกรรมอุทกวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการสรา้งรฐัของไทย โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านสิง่แวดลอ้ม และการเมืองสิง่แวดลอ้ม ปัจจุบนั จักรกรชิเป็นหนึง่ในคณะ
กรรมการบรรณาธิการของวารสาร Engaging Science, Technology, and Society

ผลงานตพิีมพ์ลา่สดุของเขา ได้แก ่“Bangkok Precipitated: Cloudbursts, Sentient Urbanity, and Emergent                
Atmospheres” East Asian Science, Technology and Society (EASTS) 15(2); “State, NGOs, and Villagers: 
How the Thai Environmental Movement Fell Silent” in Environmental Movements and Politics of the Asian 
Anthropocene (2021); “Infrastructure in the Making: The Chao Phraya Dam and the Dance of Agency” 
TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 6(1); และ “An Assemblage of Thai 
Water Engineering: The Royal Irrigation Department’s Museum for Heavy Engineering as a Parliament 
of Things” Engaging Science, Technology and Society, 3.

รศ.ดร. จักรกริช สังขมณี

รองศาสตราจารย์ด้านมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สู้วิกฤตการณ์แบบอำานาจนิยมของรัฐไทย

รศ.ดร. เวียงรัฐ เนติโพธิ์1

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ดูเพิ่มเติมจากงานวิจัยได้ใน Vongsayan, Hatchakorn and Nethipo, Viengrat. “The Roles of Thailand’s City Municipalities in 
the COVID-19 Crisis”. in Contemporary Southeast Asia. Vol. 43/1 (April 2021) pp. 15-23.

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ประชาไท

https://prachatai.com/journal/2021/07/93809



วิกฤตการณ์แบบอำานาจนิยมของรัฐไทย5

แม้ว่าโลกจะเผชิญกับเชื้อโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน แต่รัฐ สังคม และผู้คนทั่วโลกล้วนตอบรับกับ
วิกฤตครั้งนี้แตกต่างกันไป คุณภาพและมาตรฐานการดำารงชีวิตของแต่ละประเทศอาจจะส่งผลต่อการจัดการ
ควบคุมโรคอยูบ้่าง แตก่ไ็ม่ใชต่วัชีว้ดัทัง้หมดเพราะยงัมีปัจจัยอีกหลากหลายแง่มุมทีต่อบโจทยค์วามสำาเรจ็หรอื
ล้มเหลว รัฐไทยตอบรับกับวิกฤตครั้งนี้แบบอำานาจนิยมและมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ แม้ว่าจะคุมตัวเลขในระยะ
แรกได้ แตก่ส็ง่ผลตอ่การใชอ้ำานาจในระยะยาว และเวลาผา่นไปเพียงไม่นาน วกิฤตซ้อนวกิฤตกเ็กดิขึน้จากปัญหา
ต่างๆ ที่งอกเงยในช่วงที่โควิดยังคงระบาดอยู่

จากความสำาเร็จในปี 2020 สู่ความล้มเหลวในปี 2021

ในชว่งปีแรกของการระบาด ประเทศไทยเป็นตวัแทนของประเทศในกลุม่โลกทีส่ามทีมี่การควบคุมตวัเลขผู้
ติดเชื้อได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งๆ ที่รัฐบาลในระบอบอำานาจนิยมที่สืบทอดอำานาจมาตั้งแต่การรัฐประหาร คสช. ในปี 
2014 ขาดความชอบธรรมในหลายๆ มิต ิมีการชมุนมุประทว้งตอ่ตา้นรฐับาลโดยคนหนุม่สาวทีเ่กดิขึน้อยา่งเขม้
ขน้ตอ่เนือ่ง เป็นประจักษพ์ยานสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัญหาทีฝ่งัลกึในการเมืองไทยได้เป็นอยา่งดี อยา่งไรกดี็ เม่ือเขา้
สูก่ารระบาดในระลอกทีส่ามชว่งเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2021 การระบาดเกดิขึน้ในอัตราท่ีรวดเรว็ขึน้จนทำาให้
มีจำานวนผูต้ดิเชือ้ทีส่งูขึน้จนนา่วิตก สถานการณเ์ชน่นีเ้กดิขึน้ในชว่งเวลาเดียวกบัทีป่ระเทศอ่ืนๆ กำาลงัเรง่รดัเรือ่ง
การฉดีวคัซีน หลายประเทศสามารถกระจายวคัซีนไปยงัคนกลุ่มตา่งๆ ได้อยา่งทัว่ถงึ หลายประเทศถกเกยีงกนั
เรือ่งทางเลอืกทีดี่ทีส่ดุใหก้บัประชาชนตามฐานะทางงบประมาณของประเทศเหล่านัน้ แตป่ระเทศไทยกลบัเผชญิ
ปัญหาวคัซีนไรท้างเลอืก วคัซีนไม่มาตามกำาหนดและการขาดวคัซนีในจำานวนทีเ่พียงพอกบัจำานวนประชากร ทัง้
ผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่ต่างก็สับสนเพราะไม่รู้ว่าจะได้รับวัคซีนเม่ือไร ในขณะที่คนที่มีอำานาจมีเส้นสาย
หรือสังกัดหน่วยงานที่สามารถ “หา” วัคซีนมาได้กลับได้รับวัคซีนไปก่อนแล้ว 

ประเทศไทยกลับเผชิญปัญหาวัคซีนไร้ทางเลือก
วัคซีนไม่มาตามกำาหนด และการขาดวัคซีนในจำานวนที่เพียงพอ
กับจำานวนประชากร ทั้งผู้สูงอายุและประชากรส่วนใหญ่
ต่างก็สับสนเพราะไม่รู้ว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไร
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การตัง้รบัตอบรบัและหาประโยชนจ์ากวกิฤตครัง้นี ้สะทอ้นลักษณะโครงสรา้งสงัคมการเมืองไทย ทัง้ทีเ่หน็
ได้โดยง่ายถา้หากยอมรบัความจรงิและทัง้ทีเ่ป็นธาตแุทซ่้อนเรน้อยู ่เชน่นีแ้ล้วผูเ้ขยีนจึงตัง้คำาถามวา่ความสำาเรจ็
ในการจดัการตวัเลขผูต้ดิเชือ้ในปีทีแ่ล้วกบัความไม่ชอบมาพากลในการจดัการวคัซีนในปีนี ้ได้แก ่การทีมี่วคัซีนที่
ประสทิธภิาพต่ำาทีส่ดุในราคาทีส่งูพอๆ กบัวคัซีนตวัอ่ืน การทีมี่ผูไ้ด้รบัวคัซีนจำานวนมาก แตไ่ม่ใชก่ลุม่เสีย่งหรอื
กลุม่เป้าหมาย ทัง้ยงัมีเรือ่งวคัซีนท่ีบรษิทัของไทยจะผลิตแตไ่ม่สามารถผลิตได้ตามกำาหนดเวลาอีก สิง่เรานีบ้อก
อะไรเราบ้างเกี่ยวกับการเมืองไทย ในฐานะผู้ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นและศึกษา
การเมืองในระดับทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏบิตักิารภาครฐัในสว่นทีเ่กีย่วกบัประชาชน จึงขอชวนดูโครงสรา้ง
การใช้อำานาจที่เกี่ยวกับการตอบรับต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ผ่านกฎหมายสองฉบับที่กำาหนดการ
บริหารจัดการ และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผู้เขียนจะเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของการบริหารจัดการในประเทศ
ออสเตรเลียที่นับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำาเร็จในการบริหารจัดการควบคุมโควิดตั้งแต่ปี 2020 
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2021 แม้ว่าในทางการเมือง สังคม และโครงสร้างภาครัฐของออสเตรเลียจะไม่เหมือนไทย
เลย แตก่ารบงัคับใชก้ฎหมายและการบรหิารจัดการทางการเมืองนัน้กน็า่จะนบัได้วา่เป็นตวัอยา่งของมาตรฐาน
การจดัการภายใตโ้ครงสรา้งเชงิสถาบนัอยา่งคงเสน้คงวาและเป็นไปตามกฎหมายทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน การ
ปฏิบัติการเพ่ือตอบรับการการแพร่ระบาดของโรคจึงดำาเนินไปอย่างเป็นระบบและคาดเดาได้ ในกรณีเช่นนี้เรา
สามารถตรวจสอบขดีความสามารถของหนว่ยงานรฐัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้อยา่งชดัเจน ซ่ึงแตกตา่งกนัอยา่งมาก
กับประเทศไทยที่โครงสร้างตามกฎหมายมีปัจจัยแทรกเป็นระยะๆ และไม่เป็นไปตามโครงสร้างเชิงสถาบัน ใน
การปฏิบัติเพื่อรับมือกับวิกฤติครั้งนี้ ยังเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส การทำาลายลำาดับชั้นทางการปกครอง และ
การไม่รักษาความเป็นสถาบันภาครัฐ 

พรบ.โรคติดต่อ: เมื่ออำานาจเกิดการกระจายตัว

ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ทีมี่รายงานการตดิเชือ้โควดินอกประเทศจีน คือเม่ือวนัที ่13 มกราคม 2020 
และตลอดเดือนมกราคมมีรายงานผูป่้วยตดิเชือ้โควดิอยา่งตอ่เนือ่ง แตท่ัง้หมดเป็นผูท้ีเ่ดินทางมาจากประเทศจนี 
จนเมื่อวันที่ 31 มกราคม มีการยืนยันผู้ป่วยที่เกิดจากการระบาดในประเทศเป็นรายแรก เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ 
ตัวเลขในไทยยังถือว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยเพราะมียอดรวมเพียง 40 รายในเดือนนั้น
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กฎหมายสำาคัญที่มีอยู่และพร้อมใช้คือ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ เมื่อกระทรวง
สาธารณสุขประกาศให้โรคโควิด19 เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 พรบ.ฉบับนี้เป็น
พรบ. ทีท่ำาใหเ้กดิการจัดตัง้คณะกรรมการโรคตดิตอ่แหง่ชาต ิคณะกรรมการฯ กทม. และคณะกรรมการฯ จงัหวดั
ขึ้นทุกจังหวัด ลำาดับชั้นทางอำานาจในพรบ. ฉบับนี้ เน้นที่การปกครองส่วนภูมิภาค คือให้อำานาจและความเป็น
อิสระแก่จังหวัดในฐานะเป็นหน่วยการปกครองที่สำาคัญของการปกครองส่วนภูมิภาค และทำาให้กทม. ที่มีหน่วย
เทยีบเทา่จงัหวดั แตมี่ฐานะเป็นองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มีอำานาจเป็นอิสระมากขึน้ คณะกรรมการโรคตดิตอ่
แหง่ชาตมีินายกรฐัมนตรเีป็นประธาน คณะกรรมการฯ กทม. มีผูว้า่กทม.เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ ของ
จังหวัดต่างๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยที่มีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นนั่งเป็นกรรมการด้วย 

พรบ. ฉบบันีเ้องทีเ่ราจะเห็นศกัยภาพและความสามารถในการจดัการของแตล่ะหนว่ยการปกครอง เพราะ
ได้ให้อำานาจจังหวัด และกทม. สามารถสั่งการ และปฏิบัติการได้อย่างเป็นอิสระ ตัวอย่างที่เราได้เห็นคือปัญหา
การขาดแคลนหน้ากากอนามัย เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งห้ามกักตุนหน้ากากอนามัย ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ตาม
มาด้วยการจับกุมผู้ค้ารายย่อยที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา แต่กลางเดือนมีนาคมกลับพบหน้ากากอนามัย 
5.6 ล้านชิ้นเตรียมส่งไปต่างประเทศ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองที่สนามบิน โดยรัฐบาลมีคำาสั่งให้ตำารวจ
ตรวจคนเข้าเมืองทำาหน้าท่ีคัดกรอง ทำาให้มีข่าวถึงความไม่รัดกุมของการคัดกรอง ซ่ึงแน่นอนเพราะ พวกเขา
ไม่มีความชำานาญและอาจจะไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ

ในทางกลับกัน ที่ระดับจังหวัด เราได้เห็นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น การประกาศ “ปิดเมือง” ของ
กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ว่ากทม. ประกาศไปก่อนที่รัฐบาลกลางจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากในเดือน
มีนาคมศูนย์กลางการระบาดเกิดขึ้นที่กทม. มีจำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่ 6 
มีนาคม 2020 ทีมี่กลุม่แพรร่ะบาดกลุม่ใหญ่จากเวทสีนามมวยลมุพิน ีทำาใหจ้ำานวนผูป่้วยตดิเชือ้เพ่ิมขึน้เกนิ 100 
คนต่อวัน และมีจำานวนสูงต่อเนื่อง ต่อมาในวันที่ 16 มีนาคม ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ได้ประกาศปิดพรมแดนของจังหวัด
เพื่อควบคุมโรค ตามมาด้วยการประกาศปิดเส้นทางเข้าหลายจังหวัดโดยคำาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด 

และในระดับจังหวัดนี้เอง ที่ระบบสาธารณสุขของไทยได้มีบทบาทเต็มท่ีในการทำาหน้าที่ทั้งเฝ้าระวังและ
เตรียมการรองรับผู้ป่วย ขณะเดียวกันบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีส่วนสำาคัญในการร่วมมือป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค จากงานวิจัยระดับเทศบาลนครของผู้เขียนเอง ผู้เขียนพบว่าบทบาทสำาคัญของเทศบาล
นคร คือการใช้กำาลังคนของเทศบาล และเครือข่ายภาคประชาชน ทำางานร่วมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถที่จังหวัดอาจจะมีไม่เพียงพอ ได้แก่ การเฝ้า
ระวังคนจุดที่มีคนผ่านในเวลาเดียวกันจำานวนมาก เช่น ท่ารถ ตลาด จุดแจกอาหาร การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน จากผู้เดินทางมาจากภายนอก เป็นต้น ผู้เขียนพบว่า กลุ่มการเมืองในเทศบาล ต่างทำางานอย่างแข็งขัน 
ในภาระกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัโควดิ19  และมักจะทำาเพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนทีไ่ด้ประโยชนส์งูสดุ เนือ่งจาก
พวกเขาคาดว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเวลาต่อมาไม่นาน ทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเม่ือไร และจะ
เลือกตั้งระดับใด แม้บทบาทของเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นจะไม่เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง แต่ประชาชนในฐานะผู้มี
สิทธิออกเสียงรับรู้ได้โดยตรง

ผู้เขียนเห็นว่า ความสำาเร็จของการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะในปี 
2020 ตอ้งยกเครดิตใหก้บัขดีความสามารถของเครอืขา่ยระดับทอ้งถิน่ และชมุชน  ในการป้องกนัโรคระดับจังหวดั 
ในสว่นนีจ้ะได้ขยายความตวัอยา่งระดับทอ้งถิน่ในโอกาสตอ่ไป ในทีน่ีต้อ้งการชีใ้หเ้หน็วา่ พรบ. ทีใ่หอ้ำานาจคณะ
กรรมการควบคุมโรคนี้เอง ได้กระจายการตัดสินใจ การใช้งบประมาณ และการใช้ความชำานาญของหน่วยการ
ปกครองระดับต่าง ๆ  ผลที่ได้ออกมา จึงสะท้อนขีดความสามารถของส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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พรบ. ที่ให้อำานาจคณะกรรมการควบคุมโรคนี้เอง 
ได้กระจายการตัดสินใจ การใช้งบประมาณ 
และการใช้ความชำานาญของหน่วยการปกครองระดับต่าง ๆ 
ผลที่ได้ออกมา จึงสะท้อนขีดความสามารถของส่วนกลาง 
และส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

แตค่วามไม่คงเสน้คงวานีเ้องได้ปรากฎใหเ้หน็ในเวลาตอ่มาวา่ หลายๆ ครัง้รฐับาลกบัผูว้า่กทม. ได้สัง่การ
ไม่สอดคล้องกัน หรือผู้ว่าได้ใช้อำานาจไปแล้ว แต่รัฐบาลกลางมาประกาศกลับกัน ทั้งๆ ที่ผู้ว่าฯมีอำานาจสั่งการ
ในพื้นที่การปกครองของตนอย่างเป็นอิสระตามที่ พรบ. นี้ให้อำานาจไว้ 

 ศบค. ศูนย์ควบคุมข้อมูล มากกว่าศูนย์ควบคุมโรค

กลับมาที่รัฐบาลกลาง ด้วยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทำาให้นายกฯประกาศตั้งองค์กร กลางทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบายและมาตรการเรง่ด่วนในการบรหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเรยีกวา่ “ศนูยบ์รหิารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” (ศบค.)  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2020  และนับ
ตั้งแตน่ั้นมา ศนูยน์ีก้เ็ป็นองคก์รกลางในการสัง่การและสือ่สารกบัประชาชน และเลอืกใชก้ฎหมายยาแรงทีใ่ชใ้น
การควบคุมคน คือ พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

การจัดตั้ง ศบค. และการใช้พระราชกำาหนดฯ นี้ คือการปฏิบัติการภายใต้วิธีคิดแบบอำานาจนิยม (author-
itarian) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมข้อมูลข่าวสาร แม้ข้อมูลข่าวสารที่ให้ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยทำาให้ประชาชนตื่นตัว และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ แต่การรวมศูนย์ดังกล่าวทำาให้ภาพของ
วิกฤติการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องตัวเลขจำานวนผู้ติดเชื้อ และการลดจำานวน แต่ขาดมิติด้านการประสานกับประชาชน 
และการเชื่อมโยงกับชุมชน ปกปิดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมจำานวนผู้ติดเชื้อได้ดีในปี 2020 นั้น การผูกขาดการสื่อสารโดย ศบค. ทำาให้
เราไม่เห็นความสำาเร็จในการป้องกันโรคจากเครือข่ายระดับท้องถิ่น และชุมชน หรือแม้แต่หน่วยงานราชการ
ที่มีขีดความสามารถสูงอย่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ไม่ได้รับการสรุปบทเรียนอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
ความสำาเร็จทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ ศบค. และรัฐบาล การสื่อสารทางเดียวนี้ทำาให้สังคมไม่เห็นบทเรียนที่แท้จริง
ของความสำาเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และไม่เห็นปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

การจัดตั้ง ศบค. และการใช้พระราชกำาหนดฯ นี้ 
คือการปฏิบัติการภายใต้วิธีคิดแบบอำานาจนิยม (authoritarian) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการควบคุมข้อมูลข่าวสาร

แต่ที่เป็นปัญหายิ่งกว่านั้น ก็คือเม่ือ ศบค. ที่นายกรัฐมนตรีให้อำานาจเต็มที และเม่ือใช้อำานาจในระยะ
เวลาหนึ่ง ก็เริ่มที่จะสั่งการ โดยไม่คำานึงถึงพรบ.โรคติดต่อ ที่ให้อำานาจคณะกรรมการควบคุมโรค กทม.และ
กรรมการควบคุมโรคจังหวัด ในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นที่ของตน ดังเราจะเห็นได้จากการที่ ศบค. เริ่ม
มีคำาสั่งต่อหน่วยงานต่างๆ และต่อพื้นที่ทางการปกครอง ตั้งแต่ปลายปี 2020 เป็นต้นมา ทั้ง ศบค. ยังได้มีคำา
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สั่งไปยังหัวหน้าส่วนงานโดยตรง โดยไม่ได้ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคอีกด้วย ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนต่อ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ประเทศปรกติเขาจัดการกันอย่างไร: ดูออสเตรเลียเป็นตัวอย่าง

เม่ือลองหันมาดูการจัดการบริหารทางการเมืองเพ่ือควบคุมโรคในประเทศออสเตรเลียในวิกฤตการณ์
เดียวกนักจ็ะเหน็ได้วา่ การปกครองแบบสหพันธรฐัในประเทศออสเตรเลียเป็นปัจจัยหลักทีท่ำาใหมี้การกระจายอำา
นาจอย่างเต็มที่ กลไกต่างๆ ของภาครัฐก็สามารถตั้งรับต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้ตามที่กฎหมายได้บัญญัติหน้าที่
ของรัฐบาลในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและคงเส้นคงวาโดยไม่ก้าวก่ายอำานาจของกันและกัน การกระจายอำา
นาจจากสว่นกลางไปยงัทอ้งถิน่เชน่นีอ้าจจะมีขอ้เสยีอยูบ่า้งในเรือ่งของการควบคุมจากศนูยก์ลางใหแ้ตล่ะมลรฐั
ประกาศแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายหลักของรัฐบาลกลาง และปัญหาความขัดแย้งในเชิง
ผลประโยชน์หรือ conflict of interest ระหว่างมลรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีมลรัฐเป็นจำานวนมาก
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเยอรมัน ความขัดแย้งระหว่างมลรัฐในประเทศเยอรมันนั้นทำาให้เราได้
เห็นรัฐบาลสหพันธรัฐของนางอังเกลาแมร์เคิลต้องออกกฎหมายดึงอำานาจการตัดสินใจล็อคดาวน์และการออก
มาตรการอื่นๆ กลับมาที่ส่วนกลางในที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีจำานวนมลรัฐไม่มากนัก 
ลักษณะของการบริหารราชการที่ให้อิสระในการตัดสินใจกับรัฐบาลท้องถิ่นมากกว่าการรวบอำานาจรวมศูนย์ ก็
ทำาให้การจัดการโควิดเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเม่ือมองจากความสำาเร็จในการจัดการ
โควิดที่ผ่านมาเกือบสองปี

การปกครองแบบสหพันธรัฐในประเทศออสเตรเลียเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำาให้มีการกระจายอำานาจอย่างเต็มที่ กลไกต่างๆ ของภาครัฐ
ก็สามารถตั้งรับต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้ตามที่กฎหมายได้บัญญัติหน้าที่
ของรัฐบาลในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและคงเส้นคงวา
โดยไม่ก้าวก่ายอำานาจของกันและกัน

ประเทศออสเตรเลียยืนยันผู้ติดเชื้อเม่ือวันที่ 25 มกราคม และได้ใช้กฎหมายสำาคัญคือกฎหมายความ
มั่นคงทางชีวภาพ ค.ศ.2015 (Biosecurity Act 2015) ที่มีอายุเท่าๆ กับพรบ.โรคติดต่อของไทย ผลของการ
ท่ีรัฐบาลออสเตรเลียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยชีวภาพของมนุษย์ (Human biosecurity 
emergency) ในวันที่ 18 มีนาคม 2020 ได้ทำาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำานาจในการสั่งการ
และกำาหนดมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาดไว ้รฐับาลกลางยงัมีบทบาทในการสนบัสนนุมลรฐั ในรปูแบบก
ว้างๆ สองแบบคือ หนึ่งให้การสนับสนุนทางการด้านทรัพยากรและการเงินที่รัฐบาลมลรัฐมีความจำาเป็น และ
สองให้ความร่วมมือผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและรัฐบาลมลรัฐ ซึ่งทำาให้เกิดโครงสร้างความร่วมมือและการ
แบง่ปันขอ้มูลระหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลมลรฐั เพ่ือรบัมือกบัสภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ โดยแตง่ตัง้ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (Secretary of Department of Health) ให้เป็นตัวกลางในการประสานงาน  



วิกฤตการณ์แบบอำานาจนิยมของรัฐไทย10

รัฐบาลกลางยังมีบทบาทในการสนับสนุนมลรัฐ ในรูปแบบกว้างๆ 
สองแบบคือ หนึ่งให้การสนับสนุนทางการด้านทรัพยากร
และการเงินที่รัฐบาลมลรัฐมีความจำาเป็น 
และสองให้ความร่วมมือผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐบาลและรัฐบาลมลรัฐ

บทบาทหลักในการจัดการเรื่องการควบคุมพ้ืนที่จึงตกเป็นของรัฐบาลมลรัฐ เม่ือมีสถานการณ์ที่เป็นภัย
คุกคามต่อประชาชน ทรัพย์สิน หรือความม่ันคงแห่งรัฐ รัฐบาลมลรัฐสามารถใช้อำานาจประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้เอง ได้ทำาให้รัฐบาลมลรัฐมีอำานาจตัดสินใจสั่งการและออก
นโยบายเพ่ือป้องกนัภัยจากการระบาดของไวรสัได้ ตวัอยา่งการใชอ้ำานาจภายใตก้ารประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ
นี้ ได้แก่ การบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การสั่งปิดสถานที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด สิ่ง
อำานวยความสะดวกสาธารณะ ตลอดจนกจิการตา่งๆ การจดัใหมี้การตรวจโควดิ และการตดิตามกลุ่มผูส้มัผสัผู้
ตดิเชือ้ จดัให้มกีารกกัตวั และคำาสัง่สำาคญัของมลรฐัคอืการประกาศลอ็คดาวนต์ามสถานการณข์องแตล่ะมลรฐั

ตัวอย่างการใช้อำานาจควบคุมพื้นที่ ได้แก่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2021 รัฐบาลมลรัฐวิคตอเรีย มีการ
ประการล็อคดาวน์ในเขตรัฐวิคตอเรีย โดยให้หยุดกิจกรรมที่ไม่จำาเป็นทุกอย่างในมลรัฐเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ 
เนื่องจากมีการยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด19 พุ่งขึ้นสูงถึง 26 ราย ท่ามกลางสถานการณ์นี้ แต่ละมลรัฐยังมีคำาสั่ง
จำากัดการเดินทางระหว่างมลรัฐ เป็นระยะๆ ที่อาจจะเข้มงวดหรือย่อหย่อนแตกต่างกันตามแต่สถานการณ์ คำา
สั่งเหล่านี้ประกาศโดยมุขมนตรี (premier) ของมลรัฐ ผ่านการประชุมร่วมกันของคณะทำางานด้านการควบคุม
โรคในระดับมลรัฐที่ประกอบด้วยบุคลากรจากแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงตัวแทนจากกรมตำารวจของมลรัฐด้วย

ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นที่อยู่ระดับล่างสุด และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แม้ว่าไม่มีอำานาจในการ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ก็มีบทบาทสำาคัญในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎข้อบังคับให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ภายใต้แผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐกำาหนดไว้ นอกจากนี้แล้วยังมี
บทบาทในการทำางานร่วมกับรัฐบาลมลรัฐในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรการ
ตลอดจนการสือ่สารขอ้มูลสูช่มุชน เชน่ การปิดสิง่อำานวยความสะดวกสาธารณะและตดิป้ายประกาศเพ่ือสนบัสนนุ
การปฏิบัติตามมาตรการ เป็นต้น ถือได้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่นำานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพราะเป็นรัฐบาลที่
อยู่ในระดับด่านหน้าที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด ซึ่งใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยในวิกฤตการณ์ครั้งนี้

บทสรุป

ในภาพรวมนั้น พรบ.โรคติดต่อที่รัฐบาลไทยประกาศใช้ก่อให้เกิดการกระจายตัวของอำานาจ ทำาให้เราเห็น
ภาพความสามารถและไม่สามารถของลำาดับชั้นต่างๆ ในองคาพยพของรัฐ เราได้เห็นความไม่ชอบมาพากลใน
ระดับรัฐส่วนกลาง แต่กลับได้เห็นขีดความสามารถของหน่วยงานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
ปกครองทอ้งถิน่และเครอืขา่ยอสม.ทีท่ำาใหก้ารตัง้รบัผา่นพ้นไปได้อยา่งดี แตร่ฐัสว่นกลางทีเ่คยชนิกบัการบรหิาร
อำานาจในแบบอำานาจนิยมกลับผูกขาดข้อมูลข่าวสาร ทั้งยังเพ่ิมอำานาจข้ามลำาดับขั้นทางการปกครองจนเกิด
ความสับสนในการใช้อำานาจรัฐ มีคำากล่าวว่าวิกฤตจะทำาให้องค์กรต่างๆ เข้มแข็งขึ้น แต่กรณีของรัฐไทยกลับ
กลายเป็นว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้กลับยิ่งทำาให้องค์กรต่างๆ ในภาครัฐอ่อนแอลงไปด้วยปฏิบัติการของรัฐบาลเอง 



วิกฤตการณ์แบบอำานาจนิยมของรัฐไทย11

ซึ่งแน่นอนว่ามันจะกลายเป็นแบบแผนและส่งผลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจะเห็นภาพเหล่านี้ชัดยิ่งขึ้น
เม่ือนำามาเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีใ่ชอ้ำานาจรฐัตามระบบทีไ่ด้วางไวอ้ยา่งชดัเจนเชน่ประเทศออสเตรเลยี ความ
คงเส้นคงวาและความโปร่งใสของระบบทำาให้ประชาชนสามารถคาดเดาได้ว่าทิศทางของการบริหารจัดการเพื่อ
ต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้จะมีพัฒนาการและแนวโน้มอย่างไร และสุดท้ายความสำาเร็จของการบริการจัดการรวมถึง
การควบคุมทิศทางทางการเมืองเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองของพลเมืองตามครรลองของ
ประชาธิปไตยต่อไป 
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เมื่อเสียงคืออำานาจ:
การจัดการโควิดด้วยพลานุภาพแห่งการสื่อสาร

ดร. ชวาลิน เศวตนันทน์

ภาควิชาการสื่อสาร ศิลปะสร้างสรรค์ ภาษาและวรรณคดี
มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ (เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย)

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ THE STANDARD

https://thestandard.co/covid-19-public-communication/
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วิกฤตการณ์โควิดเผยให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนขององคาพยพที่เป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียงสุขภาวะของ
ประชาชนในแต่ละประเทศ เริ่มตั้งแต่ระบบสาธารณสุขที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันโรคและดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อ ระบบการเมืองและการทูตที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงวางแผนจัดซื้อและกระจาย
วคัซีนผา่นการเจรจาตอ่รองทัง้ในและนอกประเทศ ระบบเศรษฐกจิทีห่ลอ่เลีย้งประคับประคองความเป็นอยูข่อง
ประชาชน และระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเหมาะกับโลกสมัยใหม่ในช่วงเวลาคับขัน อย่างไรก็ดี ทุกรัฐบาลจะขาด
องค์ประกอบหนึง่ไม่ได้เลย นัน่คือ ระบบการสือ่สารสาธารณะ (public communication) ทีมี่ประสทิธภิาพ เพราะ
ประชาชนจะยอมรบัทกุระบบทีก่ล่าวมาและใหค้วามรว่มมือกบัรฐับาลได้กต็อ่เม่ือขอ้มูลตา่งๆ เขา้ถงึประชาชนได้
อย่างรวดเร็วเหมาะสมและตรงตามเป้าหมาย

บทบาทของ “เสียง” ในการสื่อสาร

บทความนี ้ผูเ้ขยีนใชค้ำาวา่ “เสยีง” หรอื voice ตามความหมายของมิคาอิล บคัตนิ (Mikhail Bakhtin) นกั
ปรัชญาภาษาชาวรัสเซีย ในความหมายนี้ เสียงไมไ่ด้จำากดัอยู่แคเ่สยีงพดูทีเ่ปล่งออกมา แต่มคีวามหมายในเชิง
นามธรรมทีบ่ง่ชีถ้งึทศันคตแิละตวัตนของผูพู้ด รวมถงึจุดยนืหรอืตำาแหนง่ทีผู่พู้ดจัดวางตวัเองในวาทกรรมการ
สื่อสารแต่ละครั้งด้วย ตามทฤษฎีของบัคติน คำาพูดทุกคำาที่เปล่งออกมา (utterance) ไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียน
หรือภาษาพูด ล้วนแล้วแต่เป็นการตอบสนองต่อ “เสียง” หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
สงัคม การตอบสนองดังกลา่วนัน้มีหลากหลายรปูแบบ ในบางสถานการณผ์ูพู้ดอาจจะเลือกทีจ่ะไม่ตอบสนองตอ่ 
“เสียง” อื่น ๆ และสื่อสารผ่าน “เสียง” เพียงหนึ่งเดียวของตัวเอง (monogloss) แต่ในบางสถานการณ์ผู้พูดก็
อาจจะเลือกที่จะตอบสนองต่อ “เสียง” ที่แตกต่าง (heterogloss) โดยการตอบสนองดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นไป
ในทางบวก (เปิดรับ) หรือลบ (ปฏิเสธ) ก็ได้ แล้วแต่เจตนาและเทคนิคในการสื่อสารของผู้พูด ในขณะที่คำาพูดที่
บอกวา่ “เขาเป็นคนดี” แสดงการใช ้“เสยีง” เพียงเสยีงเดียวในการสือ่สาร เราอาจจะใชค้ำาพูดวา่ “หลายคนบอก
วา่เขาเป็นคนด”ี หรอื “เขาอาจจะเป็นคนดกีไ็ด”้ เพือ่เปิดชอ่งวา่งใหเ้สยีงทีแ่ตกตา่ง (ในทีน่ีค้อื “เสยีง” ทีบ่อกวา่ 
“เขาเป็นคนเลว” ) เข้ามามีพื้นท่ีใน “เสียง” ของเรา หรืออาจจะเลือกปิดพื้นที่ความเห็นนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยการ
ปฏิเสธว่า “ถึงเขาจะเคยเลวมาก่อน แต่เขาก็เป็นคนดี” หรือ “ยังไงผมก็มั่นใจว่าเขาเป็นคนดี”
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เสียงไม่ได้จำากัดอยู่แค่เสียงพูดที่เปล่งออกมา
แต่มีความหมายในเชิงนามธรรมที่บ่งชี้ถึงทัศนคติและตัวตนของผู้พูด
รวมถึงจุดยืนหรือตำาแหน่งที่ผู้พูดจัดวางตัวเอง
ในวาทกรรมการสื่อสารแต่ละครั้งด้วย

ในช่วงเวลาวิกฤตสังคมมักสนใจ “เสียง” ของผู้นำาประเทศเป็นพิเศษเพราะ “เสียง” เหล่านี้คือสัญญาณ
สำาคัญที่ทุกฝ่ายใช้เป็นหลักนำาทาง ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างวิธีการตอบสนองต่อ “เสียง” ของประชาชนจาก
วาทกรรมการสื่อสารสาธารณะของรัฐบาลและผู้นำาประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการจัดการโควิดใน
ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียเป็นกรณีศึกษา เริ่มจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
ทีน่ยิมใชเ้ทคนคิการตอบสนองตอ่ “เสยีง” ทีแ่ตกตา่งในทางลบโดยยกประเด็นมาปฏเิสธอยา่งแขง็กรา้ว และมัก
กล่าวถึงประชาชนในฐานะคู่ขัดแย้งโดยตรง

“ผมไม่เคยยดึตดิกบัตำาแหนง่ หลายทา่นบอกผมอยากอยูย่าว อยูน่าน กต็อ้งไปถามคนพูด” (27 ต.ค. 2563)

“ถ้าทุกคนตรวจ (Antigent Test Kit) ครั้งเดียวแล้วป่วยหมด โอ้โห ยอดมันยิ่งมาใหญ่ ไม่ใช่ปกปิด นี่คือ
หลักทางการแพทย์ ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย” (30 ก.ค. 2564)

ในขณะทีน่ายสกอตต ์มอรร์สินั นายกรฐัมนตรขีองออสเตรเลยีมีแนวโนม้ทีจ่ะเลอืกใชว้ธิกีารตอบสนองตอ่ 
“เสียง” ตำาหนิด้วยการเปิดรับก่อนในเบื้องต้นแล้วค่อยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวเองเพิ่มเติม

 “I take responsibility for the problems that we have had, but I am also taking responsibilities 
for the solutions we’re putting in place and the vaccination rates that we are now achieving.” 
(21 ก.ค. 2564)

[ผมขอแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ผมก็ขอแสดงความรับผิดชอบกับ
หนทางแก้ปัญหาท่ีเรามีพร้อมอยู่ในมือแล้ว รวมถึงความรับผิดชอบต่ออัตราการฉีดวัคซีน(ในระดับสูง)ที่เรา
กำาลังจะก้าวไปถึงด้วย ]

นายสกอตต์ มอร์ริสันกล่าวตอบรับ “เสียง” ของประชาชนที่ตำาหนิว่าเขาควรแสดงความรับผิดชอบต่อการ
จัดสง่วคัซีนทีล่า่ชา้และไม่เพียงพอตอ่จำานวนประชากร ในระหวา่งการแถลงตอ่สือ่ทีพ่ยายามจะตอ้นเขาใหจ้นมุม

“The idea of COVID zero, that’s not the issue once you get to 70 and 80 per cent. Any state 
and territory that thinks that somehow they can protect themselves from COVID with the Delta 
strain forever, that’s just absurd.” (24 ส.ค. 2564)

[ความคิดเรื่องนโยบาย COVID zero จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเม่ืออัตราการฉีดวัคซีนของเราขึ้นไปถึง 
70-80% มลรัฐใดก็ตามที่คิดว่าตนเองจะสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้ตลอดไปเป็นแค่เรื่องไร้สาระ]

นายมอร์ริสันมักจะใช้เทคนิคการปฏิเสธผ่านข้อมูลด้วยการชี้แจงเหตุผลเม่ือต้องปิดพ้ืนที่ของ “เสียง” ที่
แตกต่าง เช่น ยกอัตราการฉีดวัคซีนต่อจำานวนประชากรในการปฏิเสธนโยบายกดเคสโควิดให้เป็นศูนย์ หรือใช้
วธิโีบย้ไปตำาหนผิูน้ำารฐับาลฝา่ยตรงขา้ม (ในทีน่ีคื้อมุขมนตรมีลรฐัควนีสแ์ลนด์และเวสทเ์ทริน์ออสเตรเลียทีย่นืยนั
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ว่าจะใช้นโยบายนี้ต่อไป) แทนที่จะตำาหนิ “เสียง” ของประชาชนที่สนับสนุนความคิดนั้นโดยตรง

นอกจากเทคนิคการปฏิเสธ “เสียง” ที่แตกต่างเช่นนี้ การใช้คำาสันธานเชื่อมถ้อยความที่เน้นความขัดแย้ง 
เช่น แต่ว่า ถึงแม้ว่า จริงอยู่ว่า หรือการใช้ “เสียง” อื่นที่ดังกว่าและฟังดูน่าเชื่อถือกว่ามากดทับ เช่น “ผลการ
สอบสวนโรคผูต้ดิเชือ้ชีช้ดัว่า...” หรอื “หวัหนา้ทมีแพทยแ์นะนำาวา่...” กน็บัได้วา่เป็นเทคนคิทีน่ยิมนำามาใชเ้พ่ือ
ปิดเสียงที่ไม่เห็นด้วยทั้งในการสื่อสารของรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย 

“จากสถิติการแพร่ระบาด...การนั่งกินอาหารในร้าน เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพราะเปิดหน้ากากพูดคุยกัน 
แม้ไม่ใช่คลัสเตอร์ แต่ก็เป็นจุดเล็กๆ กระจายไปทั่ว โดยเฉพาะร้านกินดื่ม(แอลกอฮอลล์)” (เพจไทยรู้สู้โควิด 29 
มิ.ย. 2564)

“ผลการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อชี้ชัดว่า “ส่วนใหญ่” มาจากแคมป์คนงานก่อสร้างที่ไม่มีมาตรการป้องกัน/
ควบคุมการระบาดที่เข้มงวดตามข้อกำาหนดของ ศบค.” (เฟซบุ๊กเพจไทยรู้สู้โควิด, 29 มิ.ย. 2564)

“Following updated health advice from NSW Chief Health Officer Dr Kerry Chant, stay-at-home 
orders will apply to all people who live in regional NSW.” (เฟซบุ๊กเพจ NSW Health, 14 ส.ค. 2564)

 [คำาสัง่ใหอ้ยูบ่า้นจะบงัคับใชก้บัทกุคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตตา่งจังหวดัของรฐั NSW ตามคำาแนะนำาด้านสขุภาพ
ของ พ.ญ.แคร์รี ชานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมลรัฐนิวเซาท์เวลส์]

การเลือกที่จะตอบสนองต่อ “เสียง” ที่แตกต่างของประชาชนในทางลบด้วยการปฏิเสธ การแสดงความ
เห็นแย้ง หรือการใช้เสียงอื่นที่มีอำานาจมากกว่ามากดทับเช่นนี้ ถึงแม้ว่าจะทำาให้สารที่ส่งออกไปฟังดูหนักแน่น
และมีพลัง แตก่ารตอบสนองโดยการปิดพ้ืนทีเ่ชน่นีก้มั็กจะทำาใหผู้ฟั้งทีไ่ม่เหน็ด้วยเกดิอารมณข์ุน่เคืองเนือ่งจาก
สิ่งที่ตัวเองคิดถูกยกไปปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งในพื้นที่สาธารณะโดยไม่มีโอกาสโต้แย้ง

สิ่งที่รัฐอยากบอก VS สิ่งที่ประชาชนอยากฟัง

ในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้ รัฐบาลจำาเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละวัน แน่นอนว่าในการตัดสินใจท่ีจะทำาหรือไม่ทำาอะไรในแต่ละครั้งย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและเห็นต่าง เพราะ
ความเห็นที่แตกต่างและหลากหลายเหล่านี้คือเรื่องปกติในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี การตอบสนองต่อ 
“เสียง” ที่เห็นต่างด้วยการยก “เสียง”  เหล่านั้นมาโต้แย้งในวาทกรรมสื่อสารสาธารณะอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดในการส่งต่อข้อมูลที่สำาคัญให้แก่ประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการ
เสยีเวลาและทำาใหป้ระชาชนทีไ่ม่เหน็ด้วยเกดิความขุน่ขอ้งหมองใจโดยใชเ่หตแุลว้ ยงัเป็นการทำาใหใ้จความหลกั
ของสารทีต่อ้งการจะสือ่กบัประชาชนละลายหายไปจากพ้ืนทีใ่นสือ่สาธารณะ บางเรือ่งอาจจะบานปลายกลายเป็น
ดราม่าสร้างสงครามที่ไม่มีวันจบและไม่มีผู้ชนะ

การตอบสนองต่อ “เสียง” ที่เห็นต่างด้วยการยก “เสียง” เหล่านั้น
มาโต้แย้งในวาทกรรมสื่อสารสาธารณะ
อาจจะไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ในการส่งต่อข้อมูลที่สำาคัญให้แก่ประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้
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เทคนิควธิกีารทีร่ฐับาลอาจนำามาพิจารณาเลอืกใชใ้นการสือ่สารสาธารณะในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสขุภาพกคื็อ การ
ใช้เสียงเดียวในการสื่อสาร (monogloss) เทคนิคการสื่อสารนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า สารของผู้พูดจะชัดเจนขึ้น
เมื่อจำากัดปริมาณการตอบสนองต่อเสียงอื่นๆให้น้อยที่สุด เป็นเทคนิคที่พบได้บ่อยครั้งในเอกสารทางกฎหมาย
หรือประกาศที่เป็นทางการ (ตัวอย่างแถลงการณ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย) ข้อดีของเทคนิคการสื่อสารแบบนี้คือ 
ประชาชนจะได้รับฟังสิ่งที่รัฐต้องการจะบอกโดยไม่ต้องแบ่งความสนใจไปให้ความขัดแย้งจากเสียงอื่น ๆ จึงมี
แนวโน้มที่จะลดความขุ่นมัวและแรงกระแทกกลับจากกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐต้องการที่นำาเสนอ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียคือ สารที่ต้องการจะสื่ออาจจะฟังดูน่าเบื่อและไม่สามารถดึงความสนใจจากผู้รับสารได้
มากเทา่ทีค่วร โดยเฉพาะหากขอ้ความทีใ่ชใ้นการสือ่เยิน่เยอ้ยดืยาวจนเกนิความจำาเป็น นอกจากนัน้การสือ่สาร
แบบไม่ตอบสนองต่อเสียงที่เห็นต่างเช่นนี้บ่อย ๆ ก็อาจจะสร้างภาพลักษณ์ให้รัฐบาลกลายเป็นเผด็จการที่เย็น
ชาและไม่เห็นอกเห็นใจประชาชนได้

ทักษะการเลือกตอบสนองต่อเสียงที่แตกต่างในการสื่อสารกับสาธารณะอย่างสมดุลและเหมาะสมตาม
บริบทจึงเป็นกุญแจสำาคัญในการซื้อใจประชาชน จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าแถลงการณ์
จากรัฐบาลออสเตรเลียส่วนใหญ่จะสั้นและกระชับ ภาษาที่ใช้เป็นภาษาระดับกึ่งทางการท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 
แถลงการณใ์นภาษาเขยีนมักเลือกใชเ้ทคนคิการสือ่สารด้วยเสยีงเดียวเพ่ือหลีกเล่ียงการตอบสนองตอ่เสยีงทีข่ดั
แยง้ในสว่นของใจความหลกั แม้วา่ในบางแถลงการณจ์ะมีการตอบสนองตอ่เสยีงของผูร้บัสารสอดแทรกอยูบ่า้ง 
แต่ก็เป็นการตอบสนองไปในเชิงบวกคือสะท้อนความคิดของผู้รับสารในเชิงเห็นอกเห็นใจ เช่น ในตอนท้ายของ
แถลงการณ์ประกาศล็อกดาวน์ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564 ของมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แห่งมลรัฐนิวเซาส์เวลล์

“These decisions have not been made lightly and we understand this is a difficult time for 
the community and appreciate their ongoing patience.”

[การตดัสนิใจเชน่นีมิ้ได้กระทำาผา่นกระบวนการคิดทีต่ืน้เขนิ เราเขา้ใจดีวา่นีคื่อชว่งเวลาทีย่ากลำาบากสำาหรบั
ทุกคนในชุมชน และเราขอแสดงความขอบคุณสำาหรับความอดทนที่มีให้เราอย่างต่อเนื่อง] ต้นฉบับแถลงการณ์
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จากมุขมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งมลรัฐนิวเซาส์เวลล์

ทักษะการเลือกตอบสนองต่อเสียงที่แตกต่าง
ในการสื่อสารกับสาธารณะอย่างสมดุลและเหมาะสมตามบริบท
จึงเป็นกุญแจสำาคัญในการซื้อใจประชาชน

เราจะเห็นเทคนิคการตอบสนองต่อเสียงของประชาชนในระดับที่สูงขึ้นเม่ือรัฐบาลหรือบุคคลที่มีตำาแหน่ง
สำาคัญในรัฐบาลสื่อสารพูดคุยกับประชาชนโดยตรง แต่การตอบสนองดังกล่าวนั้นก็มักจะเป็นไปในเชิงบวก คือ
กลา่วตอบรบัการมีอยูข่องเสยีงทีแ่ตกตา่งด้วยการเปิดพ้ืนทีใ่นวาทกรรมใหก้วา้งขึน้ หรอืหากวา่จะตอ้งปฏเิสธก็
จะใช้วิธีการปฏิเสธโดยอ้อมอย่างที่กล่าวไปข้างต้น

 ในทางตรงกนัขา้ม คำาแถลงการณข์องรฐับาลไทยไม่ว่าจะเป็นประกาศสถานการณฉ์กุเฉกิหรอืแถลงการณ์
จากสำานักนายกรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่มีความเป็นทางการสูงมาก โครงสร้างทางภาษาและศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างซับ
ซ้อนและยืดยาว แต่ถึงกระนั้นก็ยังพบการตอบสนองต่อเสียงที่ขัดแย้งแฝงอยู่ในคำาประกาศเป็นระยะ ๆ จนดู
เหมือนว่าการยกเอาความคิดของผู้รับสารเป็นตัวตั้งในการถ่ายทอดข้อมูลเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของการสื่อสาร
แบบไทย ๆ ไปแล้ว แล้ว (ตัวอย่างแถลงการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากสำานักนายกรัฐมนตรี ตัวอย่าง
ข้อความถึงประชาชนชาวไทยจากเฟสบุ๊คเพจทางการของนายกรัฐมนตรีไทย) 

นอกจากคำาพูดที่ใช้ในการสื่อสารแล้ว อวัจนภาษาหรือท่าทีที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงสีหน้าแววตาและ
น้ำาเสียงก็เป็นส่วนประกอบสำาคัญในการสร้าง “เสียง” ที่มีความหมายและถ่ายทอดความรู้สึกที่เหมาะสมตาม
เจตนารมณ์จากผู้ส่งสารถึงผู้รับสาร สังเกตได้ว่าการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชนในประเทศออสเตรเลีย ไม่
ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี มุขมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ มักจะกระทำาผ่านท่าทีที่จริงจังแต่เป็นมิตร ใช้



เมื่อเสียงคืออำานาจ: การจัดการโควิดด้วยพลานุภาพแห่งการสื่อสาร18

น้ำาเสยีงทีม่ั่นคงไม่ลกุลน พรอ้มทัง้แสดงความเหน็อกเหน็ใจผา่นสหีนา้และแววตาในการแถลงขา่วกบัประชาชน 
หากมีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดแสดงท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชน ไม่ว่าจะด้วยการยกตนข่ม
ท่านผ่านอากัปกิริยาท่ีจองหอง การพูดโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจ หรือการใช้ท่าทางที่ก้าวร้าวในการ
สื่อสารสาธารณะแม้เพียงเล็กน้อย ประชาชนชาวออสเตรเลียก็พร้อมจะแปะป้าย “un-Australian” และพาทัวร์
มาลงทันที (เช่น NSW Health Minister Brad Hazzard slammed for ‘trainwreck’ press conference 
on state’s worst covid day so far) ส่วนการสื่อสารของรัฐไทยนั้นยังคงใช้วิธีการแบบเดิม ๆ ที่คนไทยคุ้น
เคยกนัดี คือรฐัตัง้ตวัเป็นผูรู้แ้ละใชว้าทกรรมแบบสอนสัง่หรอืดุด่าวา่กลา่วตกัเตอืนคล้ายคลงึกบัวาทกรรมทีพ่่อ
แม่ใช้สอนลูกหรือเจ้านายสั่งงานลูกน้อง การกำาหนดมาตรฐานของระดับความเป็นทางการและน้ำาเสียงที่ใช้ใน
การสื่อสารก็ยังสร้างความสับสนอยู่มาก บางครั้งรัฐก็ใช้เลือกใช้การสื่อสารผ่านท่าทีและน้ำาเสียงที่มีความเป็น
ทางการสูงมากเสียจนคนฟังไม่เข้าใจ แต่บางครั้งรัฐก็เลือกใช้น้ำาเสียงทีเล่นทีจริงราวกับว่ากำาลังคุยกับเพ่ือน
สนิทจนทำาให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหายไป เช่น ประกาศเตือนจากกรมควบคุมโรคให้ประชาชนใส่หน้ากาก 
เว้นระยะห่าง และล้างมือ

พลังของการสื่อสารอยู่ที่ข้อมูลและทัศนคติ

บทความนีน้ำาเสนอเทคนคิการใชภ้าษาและทา่ทใีนการสือ่สารกบัสาธารณะทีเ่ป็นตวัแปรสำาคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลจากรัฐถึงประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสาร
ขอ้มูลด้านสขุภาพกบัสาธารณชนกคื็อขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิโปรง่ใสและตรวจสอบได้ ไม่วา่ขอ้มูลนัน้จะเป็นบวกหรอืลบ
ต่อความรู้สึกของประชาชนก็ตาม การสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาทำาให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นต่อรัฐบาลและความเชื่อมั่นนั้นเองที่ทำาให้ประชาชนยินยอมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลต่อไปในระยะยาว

ปัจจัยสำาคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ
กับสาธารณชนก็คือข้อมูลที่เป็นจริงโปร่งใสและตรวจสอบได้
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นบวกหรือลบต่อความรู้สึกของประชาชนก็ตาม

งานวจัิยทีน่ำาทมีโดยศาตราจารยไ์มเคิล แบง ปีเตอรส์นั (Michael Bang Peterson) นกัวชิาการรฐัศาสตร์
และท่ีปรกึษาด้านการบรหิารจัดการ COVID 19 ของรฐับาลเดนมารก์ยนืยนัวา่การรกัษาความเชือ่ม่ันทีป่ระชาชน
มีตอ่รฐับาลเป็นสิง่ทีช่ีเ้ป็นชีต้ายในการสือ่สารด้านสขุภาพ ไม่เฉพาะแตใ่นชว่งวกิฤตการณโ์รคระบาดนีเ้ทา่นัน้แต่
ยงัมีผลในทางบวกตอ่เนือ่งไปถงึการเตรยีมพรอ้มรบัสถานการณฉ์กุเฉนิด้านสขุภาพในอนาคตด้วย ในทางตรง
กนัขา้มการปกปิดขอ้มูลเพราะกลัววา่ทำาใหป้ระชาชนจะตืน่ตระหนกนัน้ แม้วา่อาจจะมีผลดีอยูบ่า้งในระยะสัน้ ๆ  
แต่ในระยะยาวกลับทำาให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ศาตราจารย์ปีเตอร์สันเสนอว่า
รัฐบาลจำาเป็นต้องสร้าง “optimistic anxiety” หรือ “ความวิตกกังวลในทางดี” เพื่อทำาให้ประชาชนรู้สึกตื่นตัว
และกังวลในระดับที่สูงพอจะตัดสินใจทำาตามคำาแนะนำาของรัฐบาลและให้ความหวังมากพอท่ีจะทำาให้ประชาชน
รู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองเลือกทำาให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ (อ่านรายละเอียดข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ได้จาก “The unpleasant truth is the best protection against coronavirus”)

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญไม่แพ้การเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นจริงก็คือ การสื่อสารด้วยทัศนคติในเชิง
บวกหรือทัศนคติที่ให้เกียรติผู้ฟัง เห็นเขาเห็นเราเท่ากัน พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่นว่าผู้ฟังทุกคนมีความสามารถ
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ในการทำาความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ได้จากคำาอธิบายที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา
เมือ่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างหนักในเขตทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซิดนีย์ที่เป็นที่อาศัยของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและบางชุมชนไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ในขณะท่ีหลาย
คนเรยีกรอ้งใหเ้พ่ิมบทลงโทษกบัคนในชมุชนทีล่ะเลยไม่ปฏิบตัติามกฎขอ้บงัคับของรฐั ผูน้ำารฐับาลมลรฐันวิเซา
สเ์วลล์และรฐับาลออสเตรเลียกลับเลอืกใชว้ธิแีปลแถลงการณป์ระจำาวันรวมถงึขอ้มูลทีส่ำาคัญทกุอยา่งเกีย่วกบัโค
วิดเป็นภาษาต่าง ๆ ถึง 60 ภาษาเพื่อให้คนในชุมชนได้รับข้อมูลจากภาษาที่ตัวเองทำาความเข้าใจได้มากที่สุด 
(ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับโควิดเป็นภาษาไทย ตัวอย่างประกาศของรัฐนิวเซาส์เวลล์ในภาษาต่างๆ)

การสื่อสารด้านสุขภาพกับประชาชนในช่วงเวลาวิกฤตเป็นความท้าทายของทุกรัฐบาลไม่ว่าในประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือกำาลังพัฒนา รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำาเป็นต้องฝึกฝนการใช้ทัศนคติในเชิงบวกพร้อมใช้
ความจรงิใจในการสือ่สารกบัประชาชน ขอ้มูลทีใ่ชต้อ้งตัง้อยูบ่นหลักฐานทางวทิยาศาสตร ์มิใชแ่รงจูงใจทางการ
เมือง ไม่ว่าจะเป็นการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำาวัน จำานวนผู้เสียชีวิต จำานวนประชากรที่ได้รับวัคซีน รวม
ไปถึงการรายงานอาการข้างเคียงหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนชนิดต่าง ๆ ทีมแพทย์และเจ้า
หน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในทีมโฆษกของรัฐบาลจะต้องยึดถือหลักการและจรรยาบรรณของแพทย์ไว้
อยา่งม่ันคง เพราะเสยีงของทมีแพทยคื์อพลังสำาคัญในการสรา้งความเชือ่ม่ันและผลักดันใหป้ระชาชนยอมทำาตา
มนโยบายด้านสุขภาพของรัฐบาลและป้องกันมิให้เกิดภาวะล้มเหลวทางการสื่อสารด้านสุขภาพในระยะยาว

“เสียง” จากรัฐจะมีอำานาจได้ก็ต่อเมื่อเคารพ “เสียง” ของประชาชน การเล่นกับ “เสียง” เพื่อสร้างอำานาจ
ทางการเมืองผา่นลูกล่อลูกชนตา่งๆ อาจจะเป็นเกมทีผู่น้ำารฐัถนดัและคุ้นเคย แต ่“เสยีง” ทีมี่อำานาจในสถานการณ์
โรคระบาดเช่นนี้ กลับไม่ใช่ “เสียง” ที่คุมตัวเลขในสภาได้อยู่หมัดหรือ “เสียง” ที่คุมกำาลังพลได้ทั้งกองทัพ หาก
แต่เป็น “เสียง” ที่ทำาให้ประชาชนอยากฟังและพร้อมปฏิบัติตาม



การตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลกับภาพลักษณ์ของระบบจัดการโควิด-19 ของภาครัฐไทย20

การตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลกับภาพลักษณ์
ของระบบจัดการโควิด-19 ของภาครัฐไทย

ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยรัฐ

https://plus.thairath.co.th/topic/speak/100671
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ในชว่งวกิฤตโิควดิ-19 ปรากฏการณห์นึง่ทีน่า่สนใจในการจดัการโรคระบาดของหนว่ยงานภาครฐัของไทย
คือการตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัล (digital platform) ที่ใช้ในการช่วยจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าและ
บรรเทาความลำาบากแก่ประชาชน ซึ่งแพลทฟอร์มดิจิทัลนี้รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ที่
เอาไว้ใช้เช็คอิน และบัญชีในโปรแกรมแชท เช่น Line เป็นต้น ท่านผู้อ่านหลาย ๆ  ท่านอาจจะเข้าใจว่าการตั้งชื่อ
ของหน่วยงานรัฐไทยสำาหรับสถานการณ์โควิดอาจจะเป็นแค่สิ่งที่แสดงถึงความหลงตัวเองของรัฐไทย หรือเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่อเชื้อไวรัส ในบทความนี้ ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นว่าการตั้งชื่อลักษณะดังกล่าว จริง ๆ 
แล้วเป็นความพยายามของภาครัฐในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงข่าย (infrastructure) ของการจัดการ
โรคระบาดทีห่นว่ยงานรฐัพยายามสรา้งขึน้ ซึง่ถงึแม้วา่ในทีส่ดุแลว้ จะไม่ได้ชว่ยแกปั้ญหาได้อยา่งมีประสทิธภิาพ
ตามท่ีได้มีการคาดหวังจากเทคโนโลยีของแพลทฟอร์ม แต่ภาพลักษณ์ดังกล่าวช่วยรัฐกำากับพฤติกรรมการใช้
ชีวิตของผู้คนในที่สาธารณะในช่วงโควิด-19

การตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลกับการจัดการระบาดของโควิด-19

ในการระบาดของโควิด-19 หลาย ๆ  ประเทศทัว่โลกได้นำาเอาแพลทฟอรม์ดิจทิลัหลากหลายแบบมาใชเ้พ่ือ
ช่วยจัดการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส แอพพลิเคชั่นที่ทำาหน้าที่ติดตามตัวบุคคลที่มีความเสี่ยง (contact 
tracing application) และ เป็นหนา้เวบ็ไซตท์ีมี่ QR Code เอาไวใ้หค้นได้เชค็อิน เป็นสว่นหนึง่ของแพลทฟอรม์
ดิจิทัลที่หลายๆ ที่ได้พัฒนาขึ้น ในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิคเอง ช่วงที่มีการระบาดใหม่ ๆ  ในช่วงต้นปี 2563 
หลายๆ ประเทศกไ็ด้รบีพัฒนาแพลทฟอรม์ขึน้มาชว่ยจดัการวกิฤตอิยา่งพรอ้มหนา้ อยา่งไรกต็ามความนา่สนใจ
ของการพัฒนาแพลทฟอรม์เหลา่นีไ้ม่ได้อยูท่ีค่วาม “ฉลาด” ของแพลทฟอรม์ เพราะตอ้งยอมรบัวา่ปัจจุบนั การนำา
เอาปัญญาประดิษฐ์มาใชใ้นการบรหิารรฐัได้กลายเป็นเรือ่งทีท่ำาได้ไม่ยากอยูแ่ล้ว ในมุมมองของผูเ้ขยีนความนา่
สนใจกลับไปอยู่ที่การตั้งชื่อให้แพลทฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้ และก่อนที่เราจะมาดูของประเทศไทยเราเอง ผมอยาก
จะชวนให้ไปดูว่าประเทศอื่นๆ ตั้งชื่อกันอย่างไรบ้าง 
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ความน่าสนใจของการพัฒนาแพลทฟอร์มเหล่านี้
ไม่ได้อยู่ที่ความ “ฉลาด” ของแพลทฟอร์ม
ในมุมมองของผู้เขียนความน่าสนใจกลับไปอยู่ที่
การตั้งชื่อให้แพลทฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้

ในประเทศออสเตรเลีย กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า 
“COVIDSafe” (แปลตรงตัวคือ “ปลอดภัยจากโควิด”) ขึ้นมาซึ่งหลักๆ เป็นแอพฯที่ทำาหน้าที่ contact tracing 
เวบ็ไซตข์องกระทรวงฯได้อธบิายไวว่้าแอพพลิเคชัน่นีจ้ะชว่ยระบตุวับคุคลทีไ่ด้ใกล้ชดิกบัผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสั ในประเทศ
สงิคโปร ์รฐับาลได้พัฒนาแอพฯขึน้มาเชน่กนัและตัง้ชือ่วา่ “TraceTogether” (แปลตรงตวัคือ “ตดิตามด้วยกนั”) 
ซ่ึงตวัแอพฯมีคุณสมบตัคิล้ายๆ กบั “COVIDSafe” ของออสเตรเลียทีส่ามารถบอกผูใ้ชไ้ด้หากเขา้ใกล้บคุคลทีมี่
ความใกล้ชดิกบัผูไ้ด้รบัเชือ้ไวรสั ในประเทศญ่ีปุ่น แอพพลิเคชัน่ในลักษณะเดียวกนัถกูพัฒนาและตัง้ชือ่วา่ “CO-
COA” ซึ่งจริง ๆ  แล้วเป็นชื่อย่อมาจาก “Contact-Confirming Application” ไม่ได้จะหมายถึง “โกโก้” ตรงๆ 
แตอ่ยา่งใด ซ่ึงกมี็ลักษณะการทำางานทีค่ล้ายกบัของประเทศออสเตรเลียและสงิคโปร ์ในประเทศจีน ดูเหมือนจะ
มีการใช้แพลทฟอร์มที่หลากหลายกว่า แต่แพลทฟอร์มเหล่านี้ใช้วิธีการให้ประชาชนแสกน QR Code เพื่อเช็ค
อินและแสดงข้อมูลความเสี่ยงของแต่ละบุคคล สิ่งที่เราจะเห็นได้ทั่วไปคือ การตั้งชื่อให้แพลทฟอร์มจัดการการ
ระบาดของโควดิ-19 ในประเทศในภาคพ้ืนเอเชยี-แปซฟิิค นัน้ค่อนขา้งตรงไปตรงมาคือเพ่ือสือ่สารถงึคุณสมบตัิ
และการปฏิบัติที่ประชาชนควรทำาในช่วงวิกฤติจากโรคระบาด อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยนั้น การตั้ง
ชื่อดูเหมือนจะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มประเทศเหล่านี้

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยคงไม่ได้เป็นรองกลุ่มประเทศที่กล่าวไปข้างต้น ทันทีที่มีข่าวใน
ชว่งเดือน มีนาคม 2563 วา่เชือ้ไวรสักำาลังระบาดหนกัในทวปีอเมรกิาเหนอืและยโุรป ภาคเอกชนและภาครฐัตา่ง
ก็พร้อมพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือช่วยจัดการลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในเดือน
มีนาคม 2563 กลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมภาคเอกชนได้ร่วมมือกับสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้พัฒนาแอพ
ชื่อ “หมอชนะ” (Mor Chana) ซึ่งเป็นแอพประเภท contact tracing ที่มีคุณสมบัติคล้ายๆ กับแอพที่ใช้กันใน
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ต่างประเทศ คือสามารถแสดงข้อมูลปัจจุบันของตำาแหน่งผู้ใช้ผ่านระบบ GPS และหากผู้ใช้เข้าใกล้ผู้ที่มีความ
เสี่ยงเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อไวรัสหรือผู้ที่เคยติดเชื้อ จะมีการเตือนให้ระวังรักษาระยะห่าง สาเหตุที่ผู้พัฒนาเลือกใช้ชื่อ
ดังกล่าวมาจากการทีผู่พั้ฒนาคิดวา่แอพดังกลา่วจะชว่ยแบง่เบาภาระของบคุลากรทางการแพทย ์ใหส้ามารถจัด
ลำาดับผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาในโรงพยาบาลตามความหนักเบา ทำาให้ระบบสาธารณสุขยังดำาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ1  แอพดังกล่าวจึงมีอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองว่า “หมอชนะ” เพื่อหวังให้ผู้ใช้ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบสาธารณะสุข ที่มีแพทย์เป็นผู้นำา

หลงัจากการเปิดตวั “หมอชนะ” ไม่นาน รฐับาลได้พัฒนาแพลทฟอรม์อีกอันขึน้มาใชเ้ป็นสว่นกลาง ซ่ึงมีชือ่
ว่า “ไทยชนะ” (Thai Chana) ในแง่คุณสมบัติ แพลทฟอร์ม “ไทยชนะ” จะต่างจาก “หมอชนะ” ตรงที่ตัวแอพ
ไม่ได้ทำาหน้าที่เป็น contact tracing เต็มรูปแบบที่สามารถเตือนผู้ใช้แบบทันทีทันใดได้ วิธีใช้คือผู้ใช้จะต้องไป
แสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะต่างๆ และตัวแพลทฟอร์มจะบันทึกข้อมูลไว้ในศูนย์
ขอ้มูลกลาง เม่ือเกดิการระบาดในพ้ืนทีใ่ดพ้ืนทีห่นึง่ ผูใ้ชแ้ละหนว่ยงานสาธารณะสขุของรฐัจะสามารถตรวจสอบ
ยอ้นหลงัเพ่ือหา “timeline” ของการเขา้ใชพ้ื้นที ่ในแง่น้ี การตัง้ชือ่ “ไทยชนะ” ใหแ้พลทฟอรม์จึงไม่ได้เพ่ือจะบอก
คุณสมบัติของแอพพลิเคชั่นโดยตรงเหมือนแอพประเภท contract tracing ในต่างประเทศ แต่เป็นการบอกถึง
ผลแบบอุดมคตวิา่ หากทุกคน “สแกนไทยชนะ” เม่ือมีการระบาดเกดิขึน้ การจัดการโควดิจะสามารถทำาได้อยา่ง
ไม่ยากเกินไปทำาให้ประเทศไทย “เอาชนะโรคระบาดได้” 

การตั้งชื่อ “ไทยชนะ” ให้แพลทฟอร์มจึงไม่ได้เพื่อจะบอกคุณสมบัติ
ของแอพพลิเคชั่นโดยตรง แต่เป็นการบอกถึงผลแบบอุดมคติว่า
หากทุกคน “สแกนไทยชนะ” เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น
การจัดการโควิดจะสามารถทำาได้อย่างไม่ยากเกินไปทำาให้ประเทศไทย
“เอาชนะโรคระบาดได้”

การตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการโควิด-19 ในแบบเน้นไปทางผลเชิงอุดมคติและสื่อให้เห็น
ภาพของการ “ต่อสู้” กับภัยอันตรายเชิงชีวภาพ ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่ 2 แพลทฟอร์มนี้เท่านั้น นอกจาก “หมอ
ชนะ” และ “ไทยชนะ” หนว่ยงานราชการทอ้งถิน่หลายๆ แหง่ทีไ่ด้พัฒนาแพลทฟอรม์ขึน้มาใชเ้ป็นของตวัเองกไ็ด้
มีการตั้งชื่อในลักษณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการพัฒนาระบบการแสกน QR Code ในลักษณะเดียวกัน
และตัง้ชื่อว่า “เชียงใหม่ชนะ” และภายหลังจากเริ่มมีวัคซีนเข้ามาทางจังหวัดไดพ้ัฒนาแอพลงทะเบียนวัคซีนชือ่ 
“ก๋ำาแปงเวียง” (กำาแพงเมือง) ซึ่งในการประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์มนั้นเน้นไปทางการสื่อความหมายว่าจังหวัด
เชียงใหม่มีปราการชั้นดีที่จะป้องกันการรุกรานของเชื้อไวรัส หากทุกคนร่วมใจลงทะเบียนฉีดวัคซีน ในจังหวัด
ภูเกต็ได้มีการพัฒนาแอพลงทะเบยีนวคัซีนในลักษณะเดียวกนัและได้ตัง้ชือ่วา่ “ภูเกต็ตอ้งชนะ” นอกจากจะ “ชนะ” 
และป้องกันผู้บุกรุกเชิงชีวภาพได้ ยังมีการตั้งชื่อแพลทฟอร์มด้วยชื่ออื่น ๆ ที่สื่อความหมายไปในทางบวก สื่อ
ความหมายว่าชุมชนของเราเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจและจะสามารถผ่านวิกฤติไปได้ เมืองพัทยาตั้งชื่อแอพจอง
วัคซีนว่า “พัทยาพร้อม” จังหวัดกรุงเทพ ที่มักถูกเหมารวมเป็นตัวแทนของความเป็นไทยตั้งชื่อแอพจองวัคซีน
ว่า “ไทยรวมใจ” (ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะชาวกรุงเทพใช้เท่านั้น)

1. ดูข่าวประชาสัมพันธ์แอพ เช่นที่ https://www.prachachat.net/ict/news-447255 (เข้าถึง 20 ตุลาคม 2564)
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ถงึแม้ว่าแพลทฟอรม์ดิจิทลัทีใ่ชจ้ดัการการวกิฤตโิควดิ-19 จะมีความหลากหลายและมีความสบัสนอยูบ่า้ง
เวลาเดินทางไปในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ หรือรับบริการสาธารณะสุขแบบอ่ืน แต่สิ่งหนึ่งที่แพลทฟอร์มเหล่านี้มี
เหมือนกนัคือการสือ่สารใหผู้ใ้ชไ้ด้ตระหนกัอยูเ่สมอวา่วกิฤตคิรัง้นีท้ีไ่ทยเผชญิอยูไ่ม่เหนอืบา่กวา่แรงทีป่ระเทศไทย
จะสามารถ “เอาชนะ” ได้ เพราะเทคโนโลยแีละระบบสาธารณะสขุที ่“พรอ้ม” และ ความสมัครสมานสามัคคีของ
ชาวไทยที่ “ร่วมมือร่วมใจ” กันต่อสู้ อย่างไรก็ตาม ที่ผู้เขียนตีความจากการตั้งชื่อแพลทฟอร์มเหล่านี้ก็เป็นแค่
การตีความจากแค่ชื่อที่หน่วยงานรัฐทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นตั้งไว้เฉยๆ เพราะจากสถานการณ์จริงที่เกิด
ขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จากการเป็นประเทศที่นานาชาติกล่าวถึงในความสำาเร็จในการป้องกัน    
โควิด ประเทศไทยกลับกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการจัดการต่ำามากๆ ประเทศหนึ่ง

“ไทยชนะ” บนจำานวนยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น

ในชว่งทีมี่การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ “หมอชนะ” ในชว่งตน้ปี 2563 สถานการณโ์ควิดในประเทศไทยยงัไม่แย่
มากหากเปรยีบเทยีบกบัในจีน ยโุรป และทวปีอเมรกิาเหนอื ทีจ่ำานวนผูต้ดิเชือ้และผูเ้สยีชวีติพุ่งสงูขึน้อยา่งรวดเรว็ 
การพัฒนาแอพและการตั้งแอพในลักษณะดังกล่าวอาจจะมองว่าเป็นความปรารถนาของหน่วยงานราชการไทย
ทีม่คีวามมัน่ใจในระบบสาธารณะสขุของประเทศวา่เราจะม ี“ความพรอ้ม” ทีจ่ะป้องกนัภัยอนัตรายจากเชือ้ไวรสั 
ดังเชน่ทีอ่าจจะเหน็ได้ในขา่ววา่หนว่ยงานในตา่งประเทศตา่งชืน่ชมการเตรยีมการของไทยและจำานวนยอดผูป่้วย
ที่ไม่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ตามที่นักระบาดวิทยาหลายท่านได้อธิบายไว้ ไวรัสโคโรน่า-19 เป็นเชื้อไวรัสประเภท
โรคอุบตัใิหม่ ซึง่ความรูท้างการแพทยแ์บบเดิมอาจจะไม่สามารถอธบิายและป้องกนัได้อยา่งมีประสทิธภิาพมาก
นัก (ณ วันที่เขียนบทความนี้ ก็ยังมีไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อและวิธีการระบาด) “กำาลังใจ” ว่า
ประเทศไทยจะ “ชนะ” ที่เห็นจากการตั้งชื่อแพลทฟอร์มต่างๆ กลับพังทลายลงและไม่ยึดโยงกับสถานการณ์
จริงในประเทศ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวางตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2563 เป็นต้นมา
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“กำาลังใจ” ว่าประเทศไทยจะ “ชนะ” ที่เห็นจากการตั้งชื่อแพลทฟอร์มต่างๆ
กลับพังทลายลงและไม่ยึดโยงกับสถานการณ์จริงในประเทศ
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2563 เป็นต้นมา

ชว่งกลางเดือนธนัวาคม 2563 จังหวดัสมุทรสาครพบกลุ่มกอ้นของการระบาดขนาดใหญ่ โดยจุดเริม่ตน้มา
จากบรเิวณโรงงานอาหารทะเลและตลาดสด การระบาดครัง้นีน้บัได้วา่เป็นครัง้ใหญ่ทีส่ดุในประเทศหลังจากได้เริม่
มีการระบาดทัว่โลก ผูเ้ชีย่วชาญตา่งสนันษิฐานกนัไปหลายทศิทางวา่เชือ้ไวรสัเดินทางเขา้มาได้อยา่งไร ทัง้ ๆ  ที ่
ชว่งเวลาดังกลา่วประเทศไทยมีมาตรการจำากดัการเดินทางเขา้ออกผา่นพรมแดนระหวา่งประเทศอยา่งเครง่ครดั 
ภายในระยะเวลา 2 อาทิตย์ ตั้งแต่เริ่มมีข่าวการระบาด จำานวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเป็นหลักพัน หนึ่งในกลุ่มผู้ติด
เชื้อคือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ที่ได้ทำาการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
การระบาดในพ้ืนทีจั่งหวดัสมุทรสาครอาจจะเรยีกได้วา่ยงัอยูใ่นระดับทีค่วบคุมได้ จากมาตรการของจังหวดัทีไ่ด้
ทำาการปิดเมือง (lock down) ในเขตพื้นที่ของการระบาด และจำากัดการเดินทางเข้าออกอย่างรวดเร็ว

ฝนัรา้ยของภาครฐัไทยทีจ่ะเป็น “ผูช้นะ” เกดิขึน้อีกครัง้ ในชว่งตน้ปี 2564 เม่ือเกดิกลุ่มการระบาดครัง้ใหม่
ซ่ึงเป็นเชือ้ไวรสัสายพันธใ์หม่ในใจกลางกรงุเทพมหานครฯ การระบาดครัง้นีไ้ม่สามารถทีจ่ะควบคุมได้ทนัทว่งท ี
เหมือนกบัครัง้ทีเ่กดิขึน้ทีส่มุทรสาครเนือ่งจากกลุม่คนทีต่ดิเชือ้มีความหลากหลายและเดินทางไปตา่งพ้ืนทีอ่ยา่ง
ต่อเนื่อง หลังจากมีข่าวการแพร่ระบาดที่กรุงเทพฯไม่นาน ก็มีข่าวว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เองเกิดการระบาดขึ้นใน
ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการสอบของมหาวิทยาลัยในจังหวด ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาออกไปสังสรรค์กัน โดยทาง
สาธารณะสุขสามารถสืบสวนการระบาดของโรคซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการระบาดที่เชียงใหม่มาจากผู้ได้รับเชื้อ
ไวรัสที่กรุงเทพฯนั่นเอง และภายหลังจากกลุ่มการระบาดใหม่ที่เชียงใหม่ ก็มีกลุ่มอื่น ๆ เกิดขึ้นอีกมากมายใน
จังหวัดต่างๆ หลังจากการระบาดที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2564 

ความตลกร้ายของสถานการณ์การระบาดตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปี 2564 คือการที่ภาครัฐที่มีหน้าที่
ในการจัดการโรคระบาดไม่ได้คิดจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี การสื่อสาร และภาพลักษณ์ ในการจัดการอะไรใด 
ๆ เลยในขณะที่จำานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุหลัก
ของการระบาดครั้งนี้มาจากความล่าช้าในการนำาเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพในการป้องกันโควิด-19 สายพันธ์ใหม่ 
ในความล่าช้าภาครัฐก็ยังคงรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้แพลทฟอร์มดิจิทัล “ไทยชนะ” เหมือนเดิม และพยายาม
รักษาภาพลักษณ์ของการจัดการโรคระบาดว่าประเทศไทยจะ “ชนะ” ในเร็ววันนี้ (ดูจากการพยายามประกาศจะ
เปิดประเทสที่ล้มเหลวหลายครั้ง) ซึ่งลักษณะดังกล่าว ทำาให้ความหมายในอุดมคติและกำาลังใจที่ภาครัฐอยาก
จะสร้างยิ่งหลุดลอยไม่ยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันของผู้คน

ชื่อแพลทฟอร์มนั้นสำาคัญ(กับรัฐ)ไฉน? 

หากเรามองปรากฏการณ์ของการตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับ
การใชง้าน ดังทีก่ลา่วขา้งตน้ เราอาจจะเริม่เขา้ใจได้ถงึสาเหตกุารตัง้ชือ่ทีมี่ลกัษณะเป็นอุดมคต ิทีแ่ตกตา่งออก
ไปจากในต่างประเทศที่เน้นคุณสมบัติของแพลทฟอร์ม

ในวงวิชาการด้านวัฒนธรรมไทยศึกษาได้มีการเสนอเรื่องของ “ระบอบภาพลักษณ์ของไทย” (The Thai 
regime of images) มานานแล้ว วา่ชวีติในทีส่าธารณะของสงัคมไทยนัน้มักจะถกูกำากบัและควบคุมด้วยระบอบ
ของภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นและสั่งสมในสังคมมานาน ซ่ึงภาพลักษณ์ดังกล่าวอาจจะไม่ต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่
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ผู้คนในสังคมปฏิบัติในพื้นที่ส่วนตัวอื่นๆ ก็ได2้  ในแง่หนึ่งแล้ว การตั้งชื่อแพลทฟอร์มว่า “หมอชนะ” หรือ “ไทย
ชนะ” หรืออื่นๆ ในทำานองเดียวกัน อาจจะมีลักษณะแบบเดียวกันคือเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของการทำางาน
ของหน่วยงานรัฐในการรับมือโควิด-19 ว่าสามารถดำาเนินไปได้ด้วยดี โดยที่ไม่จำาเป็นหรือจะต้องหวังผลอะไร
ตั้งแต่แรกก็ได้ ขอให้แค่สามารถนำาเสนอต่อสาธารณะได้ว่า “เราชนะ” แน่ หรือแม้แต่ในระดับท้องถิ่นที่จังหวัด
เชยีงใหม่เองทีก่มี็การเอาภาพลักษณแ์บบเดียวกนัมาตัง้ชือ่ “เชยีงใหม่ชนะ” ทัง้ๆ ทีใ่นความจรงิจังหวดัแทบจะ
ไม่มีการปฏบิตักิารชว่ยเหลืออะไรเลยใหเ้ชยีงใหม่ชนะจรงิๆ นอกจากวันๆ ประกาศแตไ่ทม์ไลนผ์ูต้ดิเชือ้และหา้ง
ร้านไหนที่โดนปิดเพราะมีผู้ติดโควิด-19 บ้าง

การตั้งชื่อแพลทฟอร์มว่า “หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ” หรืออื่น ๆ
ในทำานองเดียวกัน อาจจะมีลักษณะแบบเดียวกัน
คือเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของการทำางานของหน่วยงานรัฐ
ในการรับมือโควิด-19 ว่าสามารถดำาเนินไปได้ด้วยดี
โดยที่ไม่จำาเป็นหรือจะต้องหวังผลอะไรตั้งแต่แรกก็ได้
ขอให้แค่สามารถนำาเสนอต่อสาธารณะได้ว่า “เราชนะ” แน่

แตใ่นอีกมุมหนึง่ ภาพลักษณดั์งกลา่วกมี็ความเกีย่วขอ้งกบัการใชช้วิีตผูค้นในสงัคมเชน่เดียวกนั กลา่วคือ
เมื่อเราโดนให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแพลทฟอร์มที่มีชื่อและความหมายแบบอุดมคติเหล่านี้ เราก็ต้อง “ทึกทัก”3  
หรือปฏิบัติตามกลไกลของแพลทฟอร์มที่รัฐได้วางไว้ เช่นการสแกน QR Code หรือใส่ชื่อของตัวเองลงไป
ในกระดาษ (ไม่ว่าจะจริงหรือหลอกก็ตาม) ก่อนเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ครั้งหนึ่งผู้เขียนเอง ซ่ึงพยายามจะมี                 
ปฎิสัมพันธ์กับแพลทฟอร์มเหล่านี้ให้น้อยที่สุด จำาเป็นต้องแสกน QR Code ของ “เชียงใหม่ชนะ” ระหว่างการ
เดินทางโดยสายการบินจากจังหวัดกระบี่มาจังหวัดเชียงใหม่ เพราะถ้าไม่สแกนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง 
แตก่ารสแกนดังกลา่วกไ็ม่ได้รบัประกนัอะไรวา่ ผูเ้ขยีนหรอืจงัหวดัเชยีงใหม่จะ “ชนะ” ไวรสัตามความหมายของ
ชื่อแพลทฟอร์มจริงๆ เพราะเม่ือลงจากเครื่อง ผู้เขียนก็เดินทางเข้าจังหวัดได้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบอะไรต่อ 
สิ่งท่ีผู้เขียนคิดคือ ลองจินตนาการว่าหากผู้เขียนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขั้นตอนการใช้แอฟเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำาให้
จังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากโรคแต่อย่างใด

ในช่วงวิกฤติโควิด ดูเหมือนการตั้งชื่อแพลทฟอร์มดิจิทัลจะเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐของไทยจริงจังและให้
ความสำาคัญมากเป็นพิเศษ ราวกับว่าชื่อเหล่านี้จะเป็นภูมิป้องกันไวรัสแทนวัคซีนที่มีคุณภาพ นอกเหนือจาก
ตวัอยา่งทีไ่ด้ยกมาในบทความนีย้งัมีแพลทฟอรม์อ่ืน ๆ  อีกมากพอสมควรทีมี่การตัง้ชือ่ในลักษณะทีเ่ป็นลักษณะ
เดียวกัน ระบอบของภาพลักษณ์ที่ปรากฏตัวให้เห็นผ่านการพัฒนาแพลทฟอร์มดิจิทัลให้ประชาชนได้ใช้ไม่ว่าจะ
เป็นในระดับชาติและท้องถิ่น จึงเป็นท้ังการขยายอำานาจของรัฐในการควบคุมชีวิตของผู้คนในที่สาธารณะโดย
ใช้ภาพเชิงอุดมคติของคำาเรียกชื่อแพลทฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ให้ประชาชนมีความปรารถนาว่าเราอาจจะชนะได้
จริงๆ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วแพลทฟอร์มดิจิทัลเหล่านี้ไม่ได้แสดงศักยภาพใดๆ ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่อย่าง
โควิด-19 นี้เลย

2. Peter A. Jackson. (2004). The Thai Regime of Images. Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 19(2), 181 – 218.

3. คำาว่า “ทึกทัก” ได้มาจากแนวคิด “interpellation” ของนักทฤษฎีสังคม Louis Althusser ซึ่งหมายถึงการที่ปัจเจกชนหรือกลุ่มคนในสังคม
ประพฤติหรือปฏิบัติบางอย่างเพราะมีการได้หลอมรวมเอาคุณค่าหรือชุดอุดมการณ์ของสังคมเข้า
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การควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ19 ในชว่งการระบาดระลอกทีห่นึง่และสองในปี 2020 นัน้ ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศทีต่ดิอันดับตน้ ๆ  ทีส่ามารถคุมอัตราการตดิเชือ้ได้อยา่งไม่นา่เชือ่ คนสรรเสรญิเยนิยอรฐับาล
ก็มีบ้าง แต่คนด่ารัฐบาลก็เยอะ เรื่องที่ให้ประชาชนด่าก็มีไม่ซ้ำาเกือบทุกวัน จึงเป็นเรื่องกระอักกระอ่วนใจอยู่ไม่
น้อยสำาหรับคนที่เห็นว่ารัฐบาลอำานาจนิยมนี้ไร้ความสามารถ มีเรื่องให้จับได้ว่าแสวงหาประโยชน์ส่วนตนอยู่
เรื่อยๆ  แต่เรากลับเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็น 0 อยู่หลายเดือน มากพอที่จะให้ประชาชน
คนรุน่ใหม่ ได้มีโอกาสออกมาตามทอ้งถนน เพ่ือแสดงออกทางการเมือง และพูดในสิง่ทีค่วรพูดในสงัคมการเมือง
ไทย ผู้เขียนจึงมาเล่าเรื่องงานวิจัยท่ีผู้เขียนทำาร่วมกับ อ.หัชชากร วงศ์สายัณห์  ให้เห็นว่าบทบาทในการลด
การแพร่ระบาดของโรคนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสำาคัญอย่างไร ตัวสถาบันท้องถิ่น ผู้นำา 
และเครอืขา่ยคอืพลงัทีส่ำาคญัทีส่าธารณชนไมค่อ่ยเหน็ รฐับาลไมเ่คยใหเ้ครดติ ซ้ำายงัมคีวามพยายามดงึอำานาจ
กลับอย่างต่อเนื่อง ประเด็นสำาคัญที่ต้องกล่าวถึงบทบาทของท้องถิ่น เพราะขีดความสามารถในการจัดการของ
องค์กรเหล่านั้นผูกพันอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่เหล่านั้นโดยตรง มีความยึดโยงต่อประชาชน 
(accountability) เพราะเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย แม้การเลือกตั้งจะถูกทำาให้ชะงักไปเป็น
เวลานาน แต่บทบาทของพวกเขาในการจัดการโควิด 19 สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยและผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่เหลืออยู่น้อยนิดนักในการเมืองไทย

บทบาทในการลดการแพร่ระบาดของโรคนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมอย่างสำาคัญอย่างไร ตัวสถาบันท้องถิ่น ผู้นำา
และเครือข่ายคือพลังที่สำาคัญที่สาธารณชนไม่ค่อยเห็น
รัฐบาลไม่เคยให้เครดิต ซ้ำายังมีความพยายามดึงอำานาจกลับอย่างต่อเนื่อง

แนน่อนวา่จำานวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่ป็น 0 ในระยะเวลาหนึง่นัน้ แลกกบัความพังทลายของธรุกจิ อาชพี และอนาคต
ของผู้คนจำานวนมาก แต่บทความนี้ต้องการจำากัดที่บทบาทของท้องถิ่น และตรรกะในปฏิบัติการของพวกเขา 
หากไม่ได้รบัการพูดถงึเรากจ็ะละเลยบทบาทเชงิสถาบนัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไปโดยไม่ได้สรปุบทเรยีน

 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเทศบาลนครสองแห่ง เทศบาลสองแห่งนี้ไม่เหมือนกันในทางกายภาพ แต่มีมิติที่
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เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคได้อย่างน่าเปรียบเทียบกัน เทศบาลแห่งที่หนึ่งมีประชากรประมาณ 80,000 
คน อยู่ติดกับ กทม. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีท่ารถโดยสารหลากหลายทิศทาง หลายชนิด มีห้างขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนที่ทำางานใน กทม. มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรชนชั้นกลาง และมีชุมชนผู้มีรายได้น้อย 
เทศบาลแห่งที่สองมีประชากรประมาณ 120,000 คน ตัง้อยู่ในจงัหวดัที่มีการทอ่งเที่ยว ในช่วงแรกยงัมีนักท่อง
เท่ียวเข้ามาเป็นจำานวนมาก มีจุดที่มีคนพบปะจำานวนมากเช่นเดียวกัน และทั้งสองแห่งมีงบประมาณในการ
บริหารใกล้เคียงกัน

 เม่ือเข้าไปสำารวจบทบาทของเทศบาล เราพบว่าตัวแสดงหลักในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด
คือองค์กรปกครองทอ้งถิน่ ทีส่ามารถใชก้ลไกหลายๆด้าน ผสมผสานระหวา่งการใชอ้ำานาจทีเ่ป็นทางการตามที่
กฎหมายกำาหนดไว้กับอำานาจที่ไม่เป็นทางการ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือในหลายระดับ จนสามารถทำาผลงาน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างประสบผลสำาเร็จ ซึ่งตัวชี้วัดในความสำาเร็จนี้คือ การไม่มีการแพร่ระบาด
เกิดขึ้นในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครที่เราศึกษา 

ตัวแสดงหลักในการควบคุมการระบาดของโรคโควิดคือองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่สามารถใช้กลไกหลายๆ ด้าน ผสมผสานระหว่างการใช้อำานาจ
ที่เป็นทางการตามที่กฎหมายกำาหนดไว้กับอำานาจที่ไม่เป็นทางการ
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือในหลายระดับ
จนสามารถทำาผลงานในการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างประสบผลสำาเร็จ

เราสามารถดูขีดความสามารถ ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด 19 ได้ สามด้านด้วยกันคือ ความ
สามารถเชิงสถาบัน (institutional capacity) ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (net-
working and participation) และความพร้อมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เพิ่มบทบาทใหม่ให้กับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
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ความสามารถเชิงสถาบัน (institutional capacity) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ประการแรกความสามารถเชิงสถาบัน (institutional capacity) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในการดูขีด
ความสามารถในการตอบสนองต่อท้องถิ่นนั้น งานสาธารณสุขเป็นงานที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุด และเป็นงานที่
ส่งผลต่อประชาชนอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องน่าสนใจว่าเทศบาลนครมีความรู้ความชำานาญ จากการ
ทำางานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด เทศบาลก็สามารถดำาเนินการได้
เลย เพราะสอดคล้องกับอำานาจหน้าที่และความชำานาญของเทศบาลอยู่แล้ว

ในการดูขีดความสามารถในการตอบสนองต่อท้องถิ่นนั้น
งานสาธารณสุขเป็นงานที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีที่สุด
และเป็นงานที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรม

ดังนั้นเม่ือเกิดการแพร่ระบาดขึ้นโดยมีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม เทศบาลจึง
สามารถดำาเนินการได้เลย โดยใช้งบประมาณจากแผนรายจ่ายของงานสาธารณสุข และงบกลางร่วมกัน ก่อนที่
รัฐบาลกลางจะมีประกาศหรือคำาสั่งที่เกี่ยงข้อง เทศบาลทั้งสองแห่ง เริ่มดำาเนินการด้วยการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความรู้ และแนะนำาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ผ่านทาง ป้ายบิลบอร์ด, จอ LED, แผ่นพับความรู้, 
การจัดรายการเสยีงตามสาย ในเขตชมุชนด้ังเดิม และสือ่สงัคมออนไลนอ์ยา่ง เวบ็ไซต ์และ Official Facebook 
Fan page ของเทศบาล ตลอดจน Line Group ของชุมชนที่ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด และช่วยให้เกิดการ
สื่อสารสองทาง ซ่ึงกลายเป็นแหล่งพ่ึงพิงด้านข้อมูลข่าวสารอย่างดีสำาหรับประชาชนที่เต็มไปด้วยความกังวล
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดในระยะแรก 

บทบาทต่อมาคือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของจำาเป็นต่อการป้องกันตนเอง เช่น ชุด PPE 
(Personal Protective Equipment), หน้ากากอนามัย N95, แว่นตาป้องกัน เป็นต้น ซึ่งดำาเนินการผ่านหน่วย
งานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในสังกัดของท้องถิ่น เทศบาลแห่งแรกมี ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง เทศบาล
แหง่ทีส่องมีโรงพยาบาลสงักดัเทศบาล ทำาใหใ้ชภ้าระงานของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุเหล่านี ้ดำาเนนิการไปกอ่น 
โดยในเบือ้งตน้ได้ไกด์ไลนท์ีท่อ้งถิน่มีอยูแ่ลว้ และตอ่มาจึงได้ปรบัใหส้อดคล้องกบัคำาแนะนำาของกรมควบคุมโรค

อีกกลไกหนึง่ทีส่ะทอ้นการสรา้งขดีความสามารถเชงิสถาบนั (institutional capacity building) ของเทศบาล 
คือการใชก้องทนุหลกัประกนัสขุภาพในการบรหิารงานด้านสขุภาพ กองทนุนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากสำานกังานหลกั
ประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)  ซ่ึงกอ่ตัง้กองทนุหลักประกนัสขุภาพในทอ้งถิน่หรอืพ้ืนที ่(กปท.) ตัง้แตปี่ 2006 
โดยให้เงินทุนแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลและอบต. เป็นรายหัวในอัตรา 45 บาท ต่อประชากร 1 
คน และองค์กรปกครองทอ้งถิน่สมทบทนุในสดัสว่นตามขนาดขององค์กร ซ่ึงเทศบาลนครตอ้งสมทบไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 60 และบรหิารจัดการโดยคณะกรรมการขององค์กรปกครองทอ้งถิน่เอง โดยมีนายกฯอปท.เป็นประธาน

 ความเข้มแข็งของกองทุนนี้ จึงขึ้นกับการให้ความสำาคัญต่องานด้านสาธารณสุขของผู้บริหาร อปท. 
และความรว่มมือจากภาคสว่นตา่ง ๆ ในพ้ืนที ่กองทนุนีด้ำาเนนิการลกัษณะทีห่นว่ยงานใหบ้รกิารสาธารณสขุพ้ืน
ฐาน (โรงพยาบาลท้องถิ่น หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน) และกลุ่มภาคประชาสังคม (เช่น คณะกรรมการ
ชมุชน ชมรมผูส้งูอาย ุชมรมจิตอาสาพัฒนาสขุภาพชมุชน) สามารถจัดทำารา่งโครงการเพ่ือยืน่ขอรบังบประมาณ
สนับสนุน โดยต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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หรือ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ซ่ึงโดยท่ัวไปเราจะเห็นได้จากโครงการของเทศบาลและอบต. ใน
การให้ความรู้เรื่องโรค การจัดการออกกำาลังกายแบบกลุ่ม การตรวจโรคฟรี การส่งคนไปดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
การให้การศึกษาเรื่องโรคติดต่อ เป็นต้น

การบริหารจัดการกองทุน นอกจากจะเพ่ิมอำานาจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น สร้างขีดความสามารถด้าน
สาธารณสขุแลว้ ยงัทำาใหเ้กดิการทำางานกบัชมุชนอยา่งแนน่แฟ้นมากขึน้ และเป็นงบประมาณทีค่่อนขา้งยดืหยุน่
และคล่องตวักวา่ เพ่ือเทยีบกบัการเบกิจา่ยในระบบงบประมาณตามปกตขิองสว่นราชการ ทำาใหใ้นชว่งการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เทศบาลได้ปรบัเปลีย่นบทบาทของตนในกระบวนการของกองทนุนี ้กลา่วคือจากการเป็นผู้
พิจารณาอนมัุตติามการรอ้งขอ มาเป็นผูผ้ลกัดันใหเ้กดิโครงการอันเกีย่วเนือ่งกบัการป้องกนัโควิด-19 โดยตรง 
การดำาเนนิการนีต้ามมาด้วยการสนบัสนนุโดย สปสช. เพ่ือให ้อปท. สามารถใชก้องทนุนีต้อบสนองกบัการแพร่
ระบาดของโรคโควดิได้อยา่งรวดเรว็และตรงเป้าหมาย ด้วยการประกาศเกณฑก์ารใชก้องทนุในด้านการป้องกนั
การระบาดของโรคโควิด

เพื่อใช้กองทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เทศบาลได้เรียกประชุมเครือข่ายของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อ
แบ่งกลุ่มผู้จัดทำาโครงการ กำาหนดวัตถุประสงค์ไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อนกัน และผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือสนบัสนนุตอ่นโยบายการป้องกนัและควบคุมโรคของเทศบาล เชน่ การจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารจัดทำาหนา้กาก
อนามัยแบบผ้า, สายคล้องหน้ากากอนามัย, Face Shield, เจลแอลกอฮอล์ทำาความสะอาดมือ ฯลฯ, การจัด
สภาพแวดล้อมตามหลัก Social Distancing สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และวางขั้นตอนการ
ป้องกัน ให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ อย่าง รถตู้ รถสองแถว และวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง, การให้
ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และความสำาคัญของการล้างมือแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของเทศบาล, การเคาะประตู
บ้านเพื่อติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง, การจัดอบรมเรื่องการปฏิบัติตัว เฝ้า
ระวัง และป้องกันโควิด-19 แก่ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากรในสถานประกอบการ และชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน (จพสช.) เป็นต้น เทศบาลทั้งสองแห่งใช้งบประมาณใกล้เคียงกันในระดับประมาณ 8-9 ล้านบาท

นอกจากด้านสาธารณสุขอันเกี่ยวเนื่องกับการระบาดครั้งนี้แล้ว เทศบาลนครยังมีกลไกการบรรเทาทุกข์
สำาหรบัภัยพิบตัใินรปูแบบตา่งๆ อยูแ่ล้ว ทำาใหเ้ทศบาลนครทัง้ 2 มีบทบาทในด้านการบรรเทาทกุขแ์กผู่ไ้ด้รบัผลก
ระทบจาก โควิด-19 อย่างทันท่วงที โดยใช้งบประมาณปกติของเทศบาลเอง เช่น เทศบาลแห่งแรก ให้เงินช่วย
เหลือครอบครัวละ 1,000 บาท มากกว่า 1,000 ครัวเรือน โดยให้สิทธิผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าก่อน (ต้องมี
การลงพื้นที่สัมภาษณ์) เทศบาลแห่งที่สองแจกถุงยังชีพ (ภายในประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กิโลกรม, น้ำามันพืช 
1 ขวด ปลากระป๋อง 10 กระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 1 แพ็คใหญ่) โดยให้ทุกครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

ความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ประการท่ีสองความสามารถด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เครือข่าย อสม. (อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน) เป็นกลไกเครือข่ายภาคประชาชน ที่เข้มแข็งที่สุดในงานด้านสาธารณสุข และอสม.
ทำางานร่วมกับเทศบาลนครอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และประเด็นนี้น่าจะเป็นคำาตอบสำาคัญที่ชุมชนต่าง ๆ
ทั่วประเทศไทยสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโรค และสามารถป้องกันไม่ให้ชุมชนเป็นแหล่งเกิดเหตุ big 
spreader ขึ้น  ทั้ง ๆที่หลายชุมชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลแห่งที่สอง เป็นชุมชนแออัด มีการตั้งถิ่นฐาน
แบบครอบครัวขยาย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด อสม. คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชน และผ่านการฝึก
อบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พวก
เขาเป็นส่วนสำาคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีจุดแข็งอยู่ความสามารถในการเข้าถึงชุมชน เป็นรายครัวเรือน 
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(อสม. 1 คน ดูแลประมาณ 10-20 ครัวเรือน) โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค การเผย
แพร่ข่าวสารที่จำาเป็น การสำารวจข้อมูลด้านสาธารณสุข การรวบรวมบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัว และการ
รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรค 

เครือข่าย อสม. เป็นกลไกเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งที่สุด
ในงานด้านสาธารณสุข และอสม. ทำางานร่วมกับเทศบาลนคร
อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และประเด็นนี้น่าจะเป็นคำาตอบสำาคัญ
ที่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโรค
และสามารถป้องกันไม่ให้ชุมชนเป็นแหล่งเกิดเหตุ big spreader ขึ้น

ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2020 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุซ่ึงเป็นกรมทีอ่สม. สงักดัอยู ่
ได้ประกาศจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารฉกุเฉนิโควดิ-19 ใหค้ำาแนะนำาเตรยีมพรอ้มรบัมือสถานการณ ์จึงทำาใหอ้สม. ตืน่
ตัวและเริ่มปฏิบัติการ ด้วยการเตรียมดึงฐานข้อมูลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน เพื่อติดตามผู้สัมผัสโรค พร้อม
ที่จะนำาไปสู่กระบวนการกักตัวและรักษาได้อย่างรวดเร็ว. การดำาเนินการนี้ทำาเป็นรูปธรรมร่วมกับโรงพยาบาลที่
สังกัดการปกครองส่วนภูมิภาค และเชื่อมต่อกับกระทรวงสาธารณสุขระดับชาติมากขึ้น ซึ่งหน้าที่ทำางานกับชุม
ชนนี้อสม. ทำาอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่ได้รับคำาสั่งจากส่วนกลาง โดยเฉพาะด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันใน
ระดับพื้นฐาน สำาหรับนักท่องเที่ยวในกรณีเชียงใหม่ และกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในกรณีรังสิต ร่วม
กับหน่วยงานระดับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

ถึงแม้ว่า อสม. จะรับเงินเดือนและสวัสดิการจากกระทรวงสาธารณสุข ไม่ใช่บุคลากรของท้องถิ่นโดยตรง 
แต่พวกเขากลับทำางานประสานกันได้อย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาล ด้วยความรู้สึกผูกพันและ
เป็นกนัเอง มากกวา่ทีมี่ตอ่โรงพยาบาลในสงักดัการปกครองสว่นภูมิภาค หรอื สำานักงานสาธารณสขุจังหวัด สว่น
หนึ่งเป็นเพราะแต่เดิมนั้น เคยมีช่วงที่ อสม. อยู่ในความดูแลและได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำาโครงการ
ต่าง ๆ  จากท้องถิ่น ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะถ่ายโอนกลับไปในปี 2008  ยิ่งในช่วงโควิด-19 นี้ หน่วยงาน
ที่ปฏิบัติการ ร่วมกับ อสม. มากที่สุด ก็คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่
มีอำานาจตามกฎหมาย ในขณะที่ อสม. คือกำาลังหลักที่ทำางานเชิงรุกในพ้ืนที่ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ซ่ึงเทศบาล
แห่งแรกมีอยู่ 300 คน และเทศบาลแห่งที่สองมีอยู่เกือบ 1,500 คนตัวอย่างการทำางานร่วมกันระหว่าง อสม. 
และท้องถิ่น เช่น การประจำาจุดคัดกรองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานีขนส่ง ด่านขาเข้าจังหวัด หรือ จุดตรวจเขต
ชุมชน และในกรณีเชียงใหม่ยังมีภารกิจร่วมกับเทศกิจ อย่างการช่วยจัด Social Distancing และตรวจวัดอุณ
ภูมิ ให้กับบริเวณที่มีการแจกอาหารเอกชนประมาณ 30-40 จุด ในแต่ละวันอีกด้วย, การเฝ้าระวังผู้ที่กักตัว
อยู่บ้าน 15 วัน และการเข้าถึงตัวผู้สัมผัสโรคได้อย่างทันท่วงที หลายครั้งไม่ต้องรอให้ได้รับแจ้งจากทางโรง
พยาบาล แต่เครือข่ายในท้องถิ่นของเทศบาล อย่างคณะกรรมการชุมชน แกนนำาสุขภาพ และ จพสช. ได้ร่วม
เป็นหูเป็นตาและติดต่อประสานงานกันเองได้ก่อนที่จะมีคำาสั่งลงมา ผ่าน Line Group โดยมีกองสาธารณสุข
ของเทศบาล และ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เป็นผู้ตัดสินใจหน้างาน และเป็นตัวกลางที่สำาคัญในการเชื่อมต่อ
กับจังหวัดและส่วนกลางอีกที

อีกหนึง่หลักฐานทีช่ว่ยชีใ้หเ้หน็ถงึความแนบแนน่ ระหวา่ง อสม. กบั ทอ้งถิน่ ได้อยา่งดี คือการเกดิขึน้ของ 
ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน (จพสช.) ในกรณีเทศบาลแห่งแรก เป็นกลุ่มประชาชนที่จัดตั้งขึ้นในชื่อใหม่ 
เพ่ือทำาหนา้ทีแ่ทน อสม. หลังยา้ยกลบัไปสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ซ่ึงทอ้งถิน่มองวา่ยงัจำาเป็นตอ้งมีเครอืขา่ย
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ของประชาชนด้านสุขภาพ ที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นโดยตรงอยู่ ท้องถิ่นสามารถเข้าไปจัดอบรมเพื่อพัฒนาพวกเขา 
และใหก้ารสนบัสนนุในกจิกรรมตา่ง ๆ  ของชมรมได้ โดยในทางปฏบิตัแิล้ว จพสช. สว่นใหญ่ กคื็อคนทีเ่ป็น อสม. 
เดิมเพิ่มเติมคือมีหมวกให้สวมอีกใบ (สัดส่วนคนที่เป็นทั้ง 2 อย่างมากถึง 2 ใน 3 ของทั้งหมด) สายสัมพันธ์นี้ 
ส่งผลต่อดีต่อเทศบาลทั้งในแง่ของ การบริหารจัดการ การได้รับความร่วมมือจากชุมชน และการได้ อสม. และ 
จพสช. เป็นฐานคะแนนเสียงในช่วงการเลือกตั้งด้วยนั่นเอง

ความสามารถในการสรา้งเครอืขา่ย ยงัขยายไปสูก่ารดึงทรพัยากรจากภายนอกเขา้มาสนบัสนนุการดำาเนนิ
การด้านสาธารณสุข เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การขอลดภาษีจากกรมสรรพสามิตในการซื้อ
แอลกอฮอล์ เพื่อนำามาผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ และ ขอน้ำากลั่นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการ
ผสมเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ในกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่... หรือ อาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์
สว่นตวัของนกัการเมืองทอ้งถิน่ เชน่ การประสานเพ่ือขอรบัปรอทวดัไข ้จากองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เป็นตน้ 

ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการปรับบทบาท เพื่อตอบสนองต่อสถาน
การณ์ใหม่ๆ

ประการที่สาม ความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการปรับบทบาท เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
ใหม่ๆ บทบาทใหม่ทีอ่งค์กรปกครองทอ้งถิน่ได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ รบัรองโดยพระราชบญัญัตโิรค
ติดต่อ พ.ศ. 2558 คือการเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ให้มีอำานาจ เช่น ให้มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ 
มาใหถ้อ้ยคำา หรอื แจ้งขอ้เทจ็จรงิ, เขา้ไปในพาหนะ อาคาร หรอืสถานทีใ่ด ๆ  (ทีไ่ม่ใชย่ามวกิาล) เพ่ือตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตาม พรบ. ฯลฯ และหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งจะต้องระวางโทษตามที่ พรบ. กำาหนด
ด้วย โดยบุคลากรในท้องถิ่นระดับเทศบาล เช่น นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ที่ได้รับมอบหมาย) 

สิ่งที่น่าสนใจคือ มีประกาศเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไปแล้ว 3 ฉบับ เพื่อให้อำานาจเจ้าหน้าที่รัฐส่วน
ต่างๆ เป็นเจ้าพนักงานฯได้  แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น วันที่  13 มีนาคม 2020 จึงประกาศให้พนักงาน
ของทอ้งถิน่เป็นเจา้พนกังานควบคุมโรคด้วย สะทอ้นใหเ้หน็วา่กำาลงัคนของขา้ราชการสว่นกลางและสว่นภูมิภาค 
ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีใ่หบ้คุลากรในทอ้งถิน่ระดับเทศบาลเป็นเจ้าพนกังานควบคุมโรคตดิตอ่ด้วย
นี ้เป็นการเพ่ิมอำานาจใหก้บัทอ้งถิน่อยา่งมาก และทำาใหเ้ทศบาลมีความคล่องตวัมากขึน้ในการเฝา้ระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรค ประกอบกบัการทีเ่ทศบาลมีเครอืขา่ยประชาชนทีใ่กล้ชดิ และมีความสามารถในการเขา้ถงึพ้ืนท่ี
ได้อยา่งมีประสทิธภิาพด้วยแล้ว จึงทำาใหเ้ทศบาลสามารถปรบัตวั และฉวยใชบ้ทบาทของเจ้าพนกังานควบคุมโรค
ติดต่อ กลายเป็นตัวแสดงหลักในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บุคลากรในท้องถิ่นระดับเทศบาล
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้วยนี้ เป็นการเพิ่มอำานาจ
ให้กับท้องถิ่นอย่างมาก และทำาให้เทศบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
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นอกจากนี้ยังได้เห็นบทบาทใหม่ๆ ที่พนักงานของเทศบาลสามารถทำาได้ เช่นการใช้เทศกิจ ที่ปกติทำา
หน้าที่จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตามถนน มาจัดระเบียบให้มี social distancing ในจุดแจกอาหาร หรือท่ารถ
โดยสาร เป็นต้น

บทสรุป

ในความล้มเหลวหลายประการของรัฐไทย ในการเมืองที่เกิดการชะงักงันของประชาธิปไตยท้องถิ่นอย่าง
ยาวนาน เรากลับเหน็ศกัยภาพและขดีความสามารถขององค์กรปกครองทอ้งถิน่ โดยเฉพาะเทศบาลนคร ในการ
รับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่สังคมไทยและโลกกำาลังเผชิญอยู่ ขีดความสามารถของท้อง
ถิ่นนี้เกิดจาก ความรู้ความชำานาญ ด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น การมีฐานข้อมูล และการมีโครงสร้างที่เอื้อให้
เกิดการเชื่อมโยง กับชุมชนและประชาชน อย่างแน่นแฟ้น แม้ว่าภาพการบริหารสถานการณ์โควิดในระดับชาติ
จะรวมศูนย์อยู่ที่ ศบค. แต่นั่นเปน็เพียงการรวมศูนย์ด้านการคุมข้อมูลข่าวสารเท่านั้น และในระดับประชาชนใน
พื้นที่ (ซึ่งคือ voters ในอนาคต) ได้เห็นภาพการดำาเนินงานของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
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ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ในการบรหิารจัดการโควดิ-19 อาจไม่ใชเ่พียงการเปรยีบเทยีบจำานวนผูต้ดิเชือ้ และผูเ้สยี
ชีวิต แต่เป็นจำานวนวันที่เปิดหรือปิดโรงเรียน กล่าวกันว่า โรงเรียนควรเป็นสถานที่สุดท้ายที่ควรปิด และจะปิด
ก็ต่อเมื่อได้ลองใช้มาตรการทุกอย่างแล้วแต่ไม่สำาเร็จ เพราะโรงเรียนเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมในการสร้าง
ประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต บทความชิ้นนี้สำารวจโรงเรียนประถมและมัธยมในหลายประเทศว่าปรับตัวและ
รับมือกับโรคระบาดโควิด-19 อย่างไร และมีบทสรุปอะไรบ้างที่สามารถนำามาใช้เพ่ือช่วยบรรเทาความสูญเสีย
จากเวลาเรียนที่หายไปของเด็กนักเรียนไทย

หากนับวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวันเบิกฟ้าผ่าปฐพีของโรคระบาดใหม่ นามใดยังไม่ปรากฏ เกิดที่
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เป็น Day 0 โลกเราอยู่กับโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ เช่น Alpha Beta Gamma Delta 
Lambda Mu และน้องใหม่ Omicron ใกล้จะครบ 2 ปีแล้ว ประเทศไทยพบคนไทยติดเชื้อในประเทศรายแรก
ในวันที่  31 มกราคม 2563 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 
มีนาคม 2563 ล่าสุดต่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม  2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็น
ชอบให้เลื่อนวันเปดิเทอมภาคเรียน ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจำานวน
มากในประเทศไทย ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนเต็มรูปแบบ 

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม  2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียน ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนจำานวนมากในประเทศไทย
ยังไม่เปิดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียนเต็มรูปแบบ 

The “lockdown generation”

ไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ประเทศส่วนใหญ่ในทุกทวีปก็ปิดโรงเรียนเช่นกัน แม้แต่ประเทศมั่งคั่ง
จำานวนมากกเ็ลือกลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้ ด้วยการสัง่ปิดโรงเรยีนด้วยกนัทัง้สิน้ รปูแบบการจดัการแบง่เป็น 
2 กลุ่มกวา้ง ๆ  คือ หนึง่ เลือกแนวทางปิดโรงเรยีนท่ัวทกุพ้ืนทีเ่พ่ือปลอดภัยไวก้อ่น และ สอง เลอืกแนวทางเปิด
โรงเรียนหากไม่มีการระบาดในพื้นที่ องค์กร UNICEF พบว่าเท่าที่มีข้อมูล บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ และปานามา 
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เป็นสามประเทศที่ปิดโรงเรียนยาวนานที่สุดในช่วง 18 เดือนท่ีผ่านมา1 ฟินแลนด์ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
และปิดโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เพียง 3 วันหลังจาก WHO ประกาศให้โควิด-19 เป็น
โรคระบาด ในอังกฤษ โรงเรียนประถมกว่า 44% เคยหยุดการเรียนการสอน และอีก 21% เปิดไม่เต็มรูปแบบ 
ส่วน 35% ยังคงเปิดเรียนตามคำาแนะนำาของรัฐบาล  ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรก ๆ ที่ปิดโรงเรียนตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 แต่หลังจากนั้นประธานาธิบดีนาย Emmanuel  Macron ประกาศนโยบายให้โรงเรียนเปิดเรียน
ตามปกตเิท่าทีท่ำาได ้ทำาใหฝ้รัง่เศสเป็นหนึง่ในประเทศยุโรปตะวันตกทีม่วีนัเปิดเรยีนมากที่สดุ อาจจะรองจากส
วิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ และสวีเดน ส่วนเยอรมนี แม้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นาง Anja Karliczek จะ
ประกาศว่ารฐับาลไม่มีนโยบายปิดโรงเรยีนทัว่ประเทศ และจะพยายามจัดการเรยีนการสอนตามปกตใิหม้ากทีส่ดุ 
แต่การปิดโรงเรียนในบางพื้นที่ ในปี 2563 ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อสังเกตคือ ในยุโรปหลายประเทศ การเปิดหรือ
ปิดโรงเรยีนไม่ได้ขึน้อยูก่บัคำาสัง่ของรฐับาลเทา่นัน้ แตเ่ป็นดุลพินจิของรฐับาลทอ้งถิน่และโรงเรยีนเอง ทีน่กัการ
เมืองจะไม่เขา้มากา้วกา่ย อีกทัง้ยงัขึน้อยูก่บัอำานาจตอ่รองของสหภาพแรงงานคร ู ทีมั่กคำานงึถงึความปลอดภัย
ของบคุลากรทางการศกึษา ดังนัน้แม้รฐับาลสว่นกลางจะมีนโยบายใหค้งการเรยีนการสอนแบบเจอตวัทีโ่รงเรยีน 
แต่พลังกดดันจากสหภาพแรงงานครูก็ทำาให้หลายโรงเรียนเลือกปิดเพื่อความปลอดภัย

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประเทศคู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวทางเรื่องการเปิด-ปิดโรงเรียนต่างกัน 
ในปี 2563 รัฐส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย ในแทบทุกรัฐมีการปิดโรงเรียนประปราย แต่โดยรวมจะเน้นให้เปิดการ
เรียนการสอนตามปกติ อาจเป็นเพราะการวัดระดับความรู้ของเยาวชนออสเตรเลียในปีที่ผ่านมา เม่ือเทียบ
กับนานาชาติไม่สู้ดีนัก จึงไม่อยากปิดโรงเรียนซ้ำาเติม2 และเนื่องจากออสเตรเลียเป็นเครือรัฐจึงให้การเปิดปิด
โรงเรียนเป็นอำานาจสั่งการภายในแต่ละรัฐ เช่น วิคตอเรีย และ นิวเซาท์เวลส์ มีช่วงเวลาปิดโรงเรียนยาวนาน
กว่ารัฐอื่น ขณะที่นิวซีแลนด์แม้จะมีจำานวนผู้ติดเชื้อไม่มาก แต่นายกรัฐมนตรี นาง Jacinda Ardern เลือกใช้
วธิจีดัการใหห้มดจดด้วยการปิดพรมแดนและปิดโรงเรยีน ทัง้นีน้วิซีแลนด์มีประสบการณท์ีไ่ม่เลวรา้ยนกัจากการ
ปิดโรงเรียน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ช ในปี 2554 พบว่านักเรียนมัธยมปลายทำาคะแนนได้ดี อัน
เป็นผลจากการที่ครูปรับการเรียนให้กระชับ ให้ความรู้เน้นๆ ในประเด็นสำาคัญ3

งานวิจัยยืนยันว่าปิดโรงเรียนไม่ได้ช่วยหยุดเชื้อโรคอย่างมีนัยสำาคัญ

สวเีดนเป็นประเทศทีใ่ชน้โยบายเปิดโรงเรยีนตลอดชว่งเวลาการระบาด การปิดโรงเรยีนใหถ้อืเป็นกรณพิีเศษ
ตามดุลพินจิของโรงเรยีนในแตล่ะพ้ืนที่4  แนวทางของสวเีดนทีเ่ลอืกปิดโรงเรยีนใหน้อ้ยทีส่ดุนบัวา่นา่สนใจมาก 
เมื่อจำาเป็นจริง ๆ สวีเดนเลือกปิดมัธยมปลาย เปิดมัธยมต้น เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากการปิดโรงเรียน 
และพิสูจน์ว่าการปิดโรงเรียนช่วยบรรเทาการกระจายเชื้อโรคได้จริงไหม มากน้อยเพียงใด ผลการศึกษาพบ
ว่าการเปิดโรงเรียนทำาให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มผู้ปกครองมากกว่าการปิดโรงเรียนเพียงเล็กน้อย แต่บรรดาครู

1. “Schools still closed for nearly 77 million students 18 months into pandemic.” UNICEF. 16 September 2021. https://www.
unicef.org/lac/en/press-releases/schools-still-closed-for-nearly-77-million-students-18-months-into-pandemic-unicef

2. OECD, Country Note- OECD Results from PISA 2018-Australia. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_AUS.pdf

3. Sundstrom S. and Blackmore R. “Does missing a term due to COVID-19 really matter? What happened to student results 
after the Christchurch quake.” ABC News. 17 April 2020. https://www.abc.net.au/news/2020-04-17/will-missing-school-due-
to-covid-19-matter-for-school-students/12154266

4. “Sweden keeps schools open during the Covid-19 pandemic: Results of the situation” Eurydice. 6 May 2021. https://eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden-keeps-schools-open-during-covid-19-pandemic-results-situation_en
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ทั้งหลายติดเชื้อมากกว่าเท่าตัวและทำาให้คู่ครองต้องติดเชื้อตามไปด้วย กระนั้นสวีเดนสรุปบทเรียนว่าผลกระ
ทบจากการปิดโรงเรียนเมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาและเด็กนักเรียนแล้ว น้อยนิดนัก 
จึงยังคงดำาเนินนโยบายเปิดโรงเรียนมากที่สุด และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาติด
เชื้อ5  งานวิจัยในญี่ปุ่น6  และอเมริกา7  ก็ยืนยันผลลัพธ์เช่นเดียวกัน 

2 ปีผ่านไป ดูเหมือนว่าประเทศส่วนใหญ่จะตกผลึกแล้วว่าการปิดโรงเรียนไม่ส่งผลให้การระบาดเพ่ิม
ขึ้น และหลายประเทศเริ่มใช้มาตรการฉีดวัคซีนในเด็กอายุต่ำากว่า 12 ปี ควบคู่กัน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ไอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

ชีวิตวัยเยาว์ของหนูและการเรียน (รู้) ที่หายไป

สหประชาชาตปิระมาณการวา่ เดก็กวา่ 1.6 พนัลา้นคน จาก 190 ประเทศ หรอื 98% ไดร้บัผลกระทบจาก
การปิดโรงเรยีนทีท่ดแทนด้วยการเรยีนการสอนออนไลน ์การไม่ได้เรยีนในหอ้งทีมี่ปฏิสมัพันธก์บัคุณครแูละเพ่ือน
นกัเรยีน นอกจากจะสง่ผลด้านลบตอ่ทกัษะการอ่านออกเขยีนได้และการคิดคำานวณแลว้ ยงักระทบตอ่พัฒนาการ
ดา้นอื่น ๆ  ทั้งสุขภาพกายและภาวะทางอารมณ์ของเด็ก ในหลายประเทศพบว่าการหยุดโรงเรียนอย่างยาวนาน
ช่วงโควิด ทำาให้เด็กเกิดความเครียด จำานวนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้า เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่บ้าน
ไม่เหมาะสม ไม่สามารถปรบัตวัหรอืขาดเครือ่งมืออุปกรณเ์พ่ือการเรยีนออนไลน ์ทีส่ำาคัญในบางประเทศ รวมถงึ 
ประเทศไทย การไปโรงเรยีนสำาหรบัเดก็นอ้ยยากจน คอืการไดร้บัอาหาร ขนม และนมโรงเรยีน การปิดโรงเรยีน
จึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการ เกิดภาวะขาดแคลนสารอาหาร และเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน ถูก
ทำาร้าย หรือในบางกรณีถูกจับแต่งงาน  

ความเหลื่อมล้ำาเมื่อโรงเรียนกลายเป็นเรียนออนไลน์

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในทุกประเทศว่า ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ด้อยกว่าการเรียนในชั้น
เรยีน ยกเวน้ในกรณทีีผู่เ้รยีนมีความพรอ้มด้านอุปกรณ ์และสามารถปรบัตวัหาความรูด้้วยตนเองได้ ความด้อย
ประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์เป็นผลจากสาเหตุสำาคัญ 2 ประการคือ 

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในทุกประเทศว่า
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์ด้อยกว่าการเรียนในชั้นเรียน
ยกเว้นในกรณีที่ผู้เรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์
และสามารถปรับตัวหาความรู้ด้วยตนเองได้

5. Jonas Vlachos et al. “The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers.” PNAS. 2 March 2021. 
118 (9) e2020834118. https://doi.org/10.1073/pnas.2020834118

6. Fukumoto, K., McClean, C.T. and Nakagawa, K. “No causal effect of school closures in Japan on the spread of COVID-19 
in spring 2020.” Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01571-8

7. Inge Axelsson. “Schools do not need to close to reduce COVID-19 but other measures are advisable. 4 June 2021. 
https://doi.org/10.1111/apa.15951
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1.ความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถงึและความคุ้นเคยในการใชเ้ครือ่งมอืเทคโนโลยีของผูเ้รียน ความเหลือ่มล้ำา
ดังกล่าวไม่ได้เกดิขึน้เฉพาะในประเทศยากจนเทา่นัน้ ในออสเตรเลีย เกาหลีใต ้สหรฐัอเมรกิา กพ็บตวัเลขความ
แตกต่างที่น่าตกใจระหว่างเด็กนักเรียนทั่วไป และกลุ่มเด็กด้อยฐานะ ความเหลื่อมล้ำาที่ชัดเจนดำารงอยู่ระหว่าง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาล โดยพบว่านักเรียนโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนและทำาการบ้านอยู่สม่ำาเสมอ8  ในออสเตรเลียยังพบว่า นักเรียนชนพ้ืนเมืองเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
ในสัดส่วนที่มากกว่านักเรียนอื่นๆ ถึง 4 เท่า9 

2.ครูผู้สอนขาดทักษะในการให้ความรู้ออนไลน์ สร้างปัญหาไม่น้อยไปกว่าความขาดแคลนอุปกรณ์ในกลุ่ม
นักเรียน หากคุณครูไม่เคยนำาเทคโนโลยีมาผนวกไว้ในกระบวนการเรียนการสอนมาก่อนสถานการณ์โควิด-19 
ก็เป็นการยากที่จะสามารถปรับตัวได้ในเวลาอันสั้น การขาดทักษะของคุณครูจึงเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการสอน
ทางไกลในทุกประเทศ 

เด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด

สำานักงานสถิติแห่งชาติ สำารวจในปี 2563 พบว่า ครอบครัวเกือบครึ่งหนึ่งในประเทศไทยไม่พร้อมให้ลูก
เรียนออนไลน์ ร้อยละ 51 ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ตที่บ้าน ที่สำาคัญร้อยละ 26 ไม่มีสัญญาณ

8. “OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) Strengthening online learning when schools are closed: The role 
of families and teachers in supporting students during the COVID-19 crisis.” 24 September 2020. https://www.oecd.org/
coronavirus/policy-responses/strengthening-online-learning-when-schools-are-closed-the-role-of-families-and-teachers-in-
supporting-students-during-the-covid-19-crisis-c4ecba6c/#figure-d1e177

9. Guy J. “Digital equity audits are necessary for public schools in Australia”. 24 February 2021. https://www.ei-ie.org/index.
php/en/item/23697:digital-equity-audits-are-necessary-for-public-schools-in-australia-by-jonathon-guy
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อินเทอร์เน็ต และร้อยละ 40 กังวลว่าไม่มีเวลาคอยช่วยสอนลูกเรียนออนไลน1์0

ครอบครัวเกือบครึ่งหนึ่งในประเทศไทยไม่พร้อมให้ลูกเรียนออนไลน์
ร้อยละ 51 ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ตที่บ้าน
ที่สำาคัญร้อยละ 26 ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และร้อยละ 40 กังวลว่าไม่มีเวลาคอยช่วยสอนลูกเรียนออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามนักเรียนยากจนพิเศษ ใน
เดือนสิงหาคม 2564 จำานวน 294,454 ราย มีนักเรียนร้อยละ 14.6 หรือ 43,060 คน ยังไม่กลับเข้ามาเรียน
ต่อ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 33,710 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 
8,699 คน11  ทั้งนี้นักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ
ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย 1,200 บาท/คน/เดือน ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยมีนักเรียนยากจนพิเศษอยู่ 1.8 
ล้านคน ขณะที่ตัวเลขในปีการศึกษาที่ 1/2564 เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านคน12 ยิ่งกว่านั้น ยังมีโศกนาฎกรรมที่เกิด
เด็กกำาพร้าเนื่องจากพอ่แมห่รือผู้ปกครองทั้งหมดเสยีชีวิตจากเชื้อโควิด-19 จงึมกีารคาดการณ์วา่ จะมีเด็กไทย
จำานวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งปัญหานี้มักไม่พบในประเทศพัฒนาแล้ว

 การสำารวจในปีงบประมาณ 2564 พบข้อมูลที่น่ากังวลว่า โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำานวน 23,864 โรงเรียน และมีนักเรียนเป้าหมายชั้น ป.1 - ป.6 ที่ไม่ผ่านการประเมิน 
(อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) จำานวน 357,021 คน13 เด็กที่ขาดแคลน มักเรียนไม่ทันเพื่อนและได้คะแนนรั้งท้ายใน
ทกุชว่งชัน้เรยีน ชอ่งวา่งของการเรยีนรูน้อกจากจะจะสง่ผลตอ่การหางานทำา และรายได้ในอนาคต งานวจัิยของ
ผู้เขียนพบว่า เยาวชนประมาณ 18% ไม่มีหนังสือเป็นของตัวเองแม้แต่เล่มเดียว และเยาวชนยากจนในชนบท
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคาดหวังต่ออนาคตของตนเองต่ำา มองโอกาสและความเป็นไป
ได้ที่จะมีชีวิตในอนาคตที่ดีน้อยกว่าเด็กฐานะดี และเด็กในเมืองอย่างมีนัยสำาคัญ14 

ทัศนคติเชิงบวกต่อการศึกษาสำาคัญกว่าเทคโนโลยี

 ปัญหาเขา้ไม่ถงึอุปกรณเ์ทคโนโลย ีอาจไม่สำาคัญเทา่กบัการปลกูสรา้งทศันคตหิม่ันเพียรเรยีนรู ้ทศันคติ
ด้านบวกตอ่การศกึษาจะหล่อเลีย้งความสนใจใฝรู่ข้องนกัเรยีนไม่ใหเ้หอืดหายยามโรงเรยีนตอ้งปิด และเป็นพลัง

10. https://www.unicef.org/thailand/th/press-releases/โควิด-19-คือวิกฤตท่ีหนักหนาสาหัสท่ีสุดสำาหรับเด็กในประวัติศาสตร์-75-ปีของ
ยูนิเซฟ 9 ธันวาคม 2564.

11. “กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา. กสศ-ธนาคารโลก หว่งปัญหาความเหล่ือมล้ำาการศกึษาพุ่ง ชีต้อ้งเรง่ยกระดับคุณภาพ รร.อยา่ง
ทั่วถึงและมีมาตรการพิเศษ.” 4 กันยายน 2564. https://www.eef.or.th/news-eef-world-bank-raise-the-quality-of-the-school/

12. “เจาะข้อมูล เด็กหลุดจากระบบการศึกษา เมื่อป้ายผ้าและการแขวนคอสะท้อนปัญหาที่รุมเร้าเด็กไทย.” The Standard. 7 กันยายน 2021. 
https://m.facebook.com/thestandardth/photos/a.1725541161072102/2844631549163052/?type=3&source=48

13. โครงการจัดหาถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชนและวัสดุอุปกรณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย

14. Siripan Nogsuan Sawasdee. Thai Youths: Perspective and Hopes. Report presented to the Friedrich Ebert Stiftung, 
Thailand Office. 2021.
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ผลักที่สำาคัญต่อความสำาเร็จทางการเรียนรู้ ทัศนคติเชิงบวกดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ เม่ือได้รับการเสริมส่งจากผู้
ปกครอง และความกระตือรือร้นเอาใจใส่จากคุณคร1ู5 แต่กระนั้นผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำา ดิ้นรนทำางาน อาจมี
เวลาเอาใจใสดู่แลได้นอ้ยกวา่ผูป้กครองทีฐ่านะดี มีความรูแ้ละมีสายสมัพันธเ์ป็นทนุเดิม กลายเป็นปัญหาความ
เหลื่อมล้ำาที่ซ้อนทับเวียนวนเป็นวงกลม จึงเป็นภาระและหน้าที่ของคุณครูที่จะช่วยเยียวยาความเหลื่อมล้ำา ลด
ความแตกตา่งระหวา่งผูป้กครองทีมี่สภาพเศรษฐกจิและสงัคมตา่งกนั การปิดโรงเรยีนเป็นการโอนและโยนภาระ
ด้านการศกึษาไปใหผู้ป้กครอง ทีจ่ำานวนมากไม่มีความพรอ้ม นัน่เป็นเหตผุลวา่ทำาไมการปิดโรงเรยีนจึงควรเป็น
ทางเลือกสุดท้าย หลังจากได้พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ หมดแล้ว 

ผูป้กครองทีห่าเชา้กนิค่ำา ด้ินรนทำางานอาจมีเวลาเอาใจใสดู่แลได้นอ้ยกวา่ผูป้กครองทีฐ่านะดี มีความรูแ้ละ
มีสายสัมพันธ์เป็นทุนเดิม กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำาที่ซ้อนทับเวียนวนเป็นวงกลม

การเตรียมความพร้อมแบบมองไปข้างหน้า

ประเทศยากดีมีจน ต่างประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital divide) 
ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ล้วนมีนักเรียนจำานวนหน่ึงขาดแคลนเครื่องมือ
เทคโนโลยีด้วยกันทั้งสิ้น แต่ประเทศที่มีความพร้อมทางการเงินให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครู และนักเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ได้รวดเร็วและทั่วถึงกว่า เช่น จัดหาแล็บท็อป และอุปกรณ์ดิจิตอลเทคโนโลยีให้นักเรียนยืม  ให้
เขา้ถงึอินเทอรเ์นต็ฟร ีจัดทำาคู่มือใหผู้ป้กครองสามารถชว่ยเหลอืบตุรหลานในการใชง้านเพ่ือการเรยีน และระดม
ทรัพยากรเสริมสร้างทักษะคุณครูเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ประเทศไทย ใหเ้งินชว่ยเหลอืคนละ 2,000 บาท แกน่กัเรยีน นกัศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ในระดับ

15. Peterson, A. et al. “Understanding innovative pedagogies: Key themes to analyse new approaches to teaching and 
learning”, OECD Education Working Papers, No. 172, OECD Publishing, Paris, 2018. https://doi.org/10.1787/9f843a6e-en.
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ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงระดับอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 11 ล้านคน เป็นงบประมาณ
มากกวา่ 23,000 ล้านบาท16 และยงัมีมาตรการอ่ืนๆ ทีแ่บง่เบาภาระผูป้กครอง แตเ่งินและวธิกีารชว่ยเหลอืเหลา่
นี้ ไม่สามารถแก้ปัญหาหัวใจของการเรียนที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ และการสอนไม่จบกระบวนท่าในสถานการณ์โควิด
ได้ มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษา ควรเยียวยาแบบขนมชั้น กล่าวคือ ให้ความช่วยเหลือมาก น้อย หลาก
หลายตามความเหมาะสมกบัสถานภาพและเง่ือนไขของเด็กแตล่ะกลุม่ โดยควรดูแลเด็กกลุม่เปราะบางมากเป็น
พิเศษ ไม่ให้พวกเขาต้องอยู่รั้งท้ายไปตลอด หรือถูกทิ้งไปในที่สุด

มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษา ควรเยียวยาแบบขนมชั้น
กล่าวคือ ให้ความช่วยเหลือมาก น้อย หลากหลาย
ตามความเหมาะสมกับสถานภาพและเงื่อนไขของเด็กแต่ละกลุ่ม 
โดยควรดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางมากเป็นพิเศษ 
ไม่ให้พวกเขาต้องอยู่รั้งท้ายไปตลอด หรือถูกทิ้งไปในที่สุด

ทีส่ำาคัญยิง่กวา่ คือการเตรยีมความพรอ้มแบบระยะยาว โดยการใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษาตระหนกั
ถงึความสำาคัญของการสรา้งแรงบนัดาลใจและบม่เพาะเจตคตด้ิานบวกตอ่การเรยีนรู ้สามารถใชเ้ครือ่งมือดิจิตอล
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การที่คุณครูจะทำาเช่นน้ันได้ต้องลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การสอนนักเรียนลง เช่น การทำาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และรายงานต่างๆ ที่ไม่จำาเป็น

 และที่สำาคัญที่สุดคอื การปดิโรงเรยีนควรเป็นทางเลอืกสุดท้าย เพราะเมือ่ชัง่น้ำาหนกัแลว้ ผลที่ไดไ้มคุ่ม้
กับราคาที่ต้องจ่ายด้วยอนาคตเด็กนักเรียนไทย เวลาและการเรียนรู้ของหนูๆ ได้สูญหายไปมากพอแล้ว

16. “เปิด 3 มาตรการ กระทรวงศกึษาธกิารเยยีวยาภาระค่าใชจ่้ายสรา้งอนาคตชาตยิคุโควิด 19.” ไทยรฐัออนไลน.์  3 สงิหาคม 2564. https://
www.thairath.co.th/news/local/2155593
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ปรากฏการณ์การระบาดและความพยายามยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เชื่อมโยงกับมิติ
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายในสังคม โดยพื้นฐานแล้ว การระบาดของไวรัสเกี่ยวข้องมิติเชิงชีวภาพของเชื้อไวรัส 
สภาพแวดล้อม ตลอดจนเกี่ยวข้องกับสุขภาวะของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ แต่นอกเหนือจากมิติเชิงชีวภาพแล้ว 
การระบาดของไวรสักย็งัเกีย่วขอ้งกบัมิตทิางกายภาพทีว่างอยูบ่นความสมัพันธท่ี์ใกลช้ดิ ความสมัพันธเ์ชงิพ้ืนที่
และการสัมผัส ทั้งยังเป็นเรื่องทางเทคนิคโดยเฉพาะการพัฒนา การเก็บรักษา การกระจายวัคซีน ตลอดจนการ
ประเมินปฏกิริยิาของรา่งกายตอ่เชือ้โรคและวคัซีน และทีส่ำาคัญยงัเป็นเรือ่งทางสงัคมและการเมือง ทีซ่ึง่การแพร่
กระจายและการยับยั้งการการระบาด มักเชื่อมโยงอย่างมากกับความน่าเชื่อถือของการผลิต ความโปร่งใสของ
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน ความชอบธรรมในการจัดหาและแจกจ่าย ตลอดจนทัศนคติของสาธารณะต่อการจัดการ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสังคม

เช่นนั้นแล้ว การทำาความเข้าใจการระบาด และความพยายามในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
โควิด-19 จึงต้องพิจารณาให้เห็นถึงระบบนิเวศ หรือความสัมพันธ์ที่เหล่ือมซ้อนและยากที่จะแยกออกจากกัน
ระหว่างปริมณฑลทางชีวภาพ กายภาพ เทคนิค สังคม และความเป็นการเมืองของวัคซีน

การทำาความเข้าใจการระบาด และความพยายาม
ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงต้องพิจารณาให้เห็นถึงระบบนิเวศ หรือความสัมพันธ์ที่เหลื่อมซ้อนแ
ละยากที่จะแยกออกจากกันระหว่างปริมณฑล
ทางชีวภาพ กายภาพ เทคนิค สังคม และความเป็นการเมืองของวัคซีน

การทำางานของวัคซีน ตลอดจนความสำาเร็จและข้อจำากัดของวัคซีน ในสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสังคม จึง
ไม่ใชเ่รือ่งของประสทิธภิาพของมันในการสรา้งภูมิคุ้มกนัตอ่เชือ้โรค (virulence-oriented immunity) ในมนษุย์
เทา่นัน้ หากแตเ่ชือ่มโยงอยา่งมากวา่วคัซีนดังกลา่วมีภูมิคุ้มกนัเชงิสงัคม (society-oriented immunity) ในการ
ถูกพัฒนา รับรู้ ได้รับการยอมรับ และสามารถกระจายไปอย่างทั่วถึงในสังคมหรือไม่ด้วย



ภูมิคุ้มกันเชิงสังคมของวัคซีน : การรับรู้ ความลังเล และการ (ไม่) ยอมรับ46

ในบทความนี้ ผู้เขียนยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศออสเตรเลียและไทย ในด้านหนึ่ง เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงระบบนิเวศและกระบวนการการผลิต การจัดหา การให้ข้อมูลและการณรงค์ ตลอดจนการแจกจ่ายวัคซีนใน
สังคม และในอีกด้านหนึ่ง เพื่อชี้ให้เห็นถึงการรับรู้ของผู้คน ทัศนคติ ความกังวลใจ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนำามาซึ่ง
ความลังเลในการรบัหรอืการปฏเิสธการรบัวคัซีน ผูเ้ขยีนเสนอวา่ วคัซีนแตล่ะประเภทดำารงอยู ่ได้รบัการยอมรบั 
และกลายมาเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในลักษณะทีห่ลากหลายออกไป การดำารงอยูแ่ละการทำางานรว่มกบัผูค้นใน
สังคมที่แตกต่างกันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าวัคซีนเหล่านั้นไม่เพียงแต่มีศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรค
ที่ต่างกันเท่านั้น หากแต่มี “ภูมิคุ้มกันเชิงสังคม” ที่ต่างกันไปออกไปด้วย   

ระบบนิเวศของวัคซีน

วคัซีนถอืเป็นหนึง่ในกลไกสำาคัญของการป้องกนัและยบัยัง้การแพรร่ะบาดของเชือ้โรค ทีผ่า่นมา การสรา้ง
เสริมภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีน (vaccination) ถือเป็นแนวทางด้านสาธารณสุขที่มีความปลอดภัยสูง มีต้นทุน
ต่ำา และสามารถเขา้ถงึประชากรในโลกทีมี่ความแตกตา่งทางเชือ้ชาต ิความเชือ่ อาย ุเพศสภาพ ฐานะ และระบบ
การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ1 จนถึงปัจจุบัน วัคซีนถูกนำามาใช้เพื่อการจัดการกับเชื้อโรคมากมายทั้งในคน
และในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ความสำาเร็จของวัคซีนนั้นทำาให้โรคอย่างฝีดาษหรือไข้ทรพิษกลายเป็นเพียงอดีต และโรค
คุดทะราด โปลิโอ มาเลเรีย กำาลังถูกขจัดให้หมดไปในเวลาอันใกล้นี้ 

ในแง่นี ้วคัซีนจงึมีสว่นในการสรา้งภูมิคุ้มกนัโรคเพ่ือปกป้องชวีติของผูค้น และเป็นหนึง่ในเครือ่งมือสำาคัญ
สำาหรับการดำารงอยู่ของมนุษยชาติ

แม้วา่วคัซนีจะเป็นผลผลิตเชงิเทคนคิของวทิยาศาสตรช์วีภาพและการแพทย ์แตก่ระนัน้วคัซีนกไ็ม่เคยเกดิ
ขึน้และดำารงอยูอ่ยา่งแยกขาดจากการใหคุ้ณค่าทางสงัคมการเมือง ในแง่หนึง่ กระบวนการทางเทคนคิทีเ่กดิขึน้

1. Casiday, Rachel E. 2005. “Risk and trust in vaccine decision making” Durham Anthropology Journal., 13 (1).



ภูมิคุ้มกันเชิงสังคมของวัคซีน : การรับรู้ ความลังเล และการ (ไม่) ยอมรับ47

ในหอ้งทดลองเป็นกระบวนการทีส่ำาคัญในการได้มาซึง่วัคซีนทีมี่ประสทิธภิาพ ปลอดภัย และสามารถขนสง่แจก
จ่ายได้ง่าย แต่นั่นก็เพียงส่วนหนึ่งของความสำาเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือกำาจัดและป้องกันโรคเท่านั้น ใน
ความเป็นจริงแล้ว ความสำาเร็จของการป้องกันโรคอีกส่วนหนึ่ง มาจากการที่วัคซีนเหล่านั้นได้รับจัดสรรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสาธารณะ และถูกนำาไปใช้อย่างกว้างขวางในสังคมด้วย2

แม้วา่วคัซนีจะเป็นผลผลิตเชงิเทคนคิของวทิยาศาสตรช์วีภาพและการแพทย ์แตก่ระนัน้วคัซีนกไ็ม่เคยเกดิ
ขึ้นและดำารงอยู่อย่างแยกขาดจากการให้คุณค่าทางสังคมการเมือง

ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัส มาตรการพ้ืนฐานในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวม
หน้ากากอนามัย การล้างมือ และการกักตัวและติดตามผู้ติดเชื้อน้ันถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายและเป็นสากล 
มาตรการที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เคยถูกนำามาใช้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่เคยเกิดขึ้น
กอ่นหนา้เชน่ SARS และ MERS ได้อยา่งค่อนขา้งมีประสทิธภิาพ อยา่งไรกต็าม ภายใตส้ถานการณก์ารระบาด
ของเชือ้โควดิ-19 มาตรการดังกล่าวกลับพบวา่ยงัเป็นแนวทางทีไ่ม่เพียงพอในการสกดักัน้การแพรก่ระจายของ
เชื้อโรค นั่นก็เพราะว่า โควิด-19 มักจะแพร่เชื้อในช่วงที่ยังไม่มีอาการบ่งชี้แน่ชัด ด้วยเหตุนี้ การสร้างภูมิคุ้มกัน
โดยการให้วัคซีนแก่ประชากรอย่างรวดเร็วและทั่วถึงจึงเป็นแนวทางที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นทางรอดระยะยาวใน
การต่อกรกับเชื้อโรคนี้ 

กระบวนการพัฒนาวคัซีนเกดิขึน้ในหลายขัน้ตอน และมักเขา้ใจกนัวา่มีจดุเริม่ตน้จากในหอ้งทดลองท่ีไหน
สักแห่งในโลก วัคซีน Sinavac (หรือ CoronaVac) ถูกพัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัท Sinovac 
Biotech ร่วมกับ Wuhan Institute of Biological Products วัคซีนของ AstraZeneca คิดค้นโดยทีมนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด วัคซีนยี่ห้อ Pfizer ผลิตขึ้นโดยบริษัท Pfizer Inc. บริษัทยาของสหรัฐฯ ร่วมกับ 
BioNTech บริษัทยาของเยอรมนี แน่นอนว่าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เภสชักรรมเหลา่นี ้มีสว่นสำาคัญในการพัฒนารปูแบบและแนวทางการทำางานของวคัซนีทีห่ลากหลาย ซ่ึงเป็นทาง
เลือกใหก้บัสงัคมทีม่ากขึน้ แตก่ระนัน้ ตอ้งไม่ลมืวา่ การพัฒนาวคัซีนนัน้จุดเริม่ตน้ท่ีแท้จรงิ ล้วนมาจากการเกบ็
ตวัอยา่งของเชือ้ไวรสัทีแ่พรอ่ยูใ่นสงัคม เพ่ือศกึษาถงึพันธกุรรม ลกัษณะทางชวีกายภาพ ตลอดจนการกลไกการ
ดำารงอยูแ่ละการแพรก่ระจายของมันในโลกทีเ่ป็นจรงิ นีย่งัไม่ตอ้งพูดถงึวา่ จุดประสงค์หลกัของการพัฒนาวคัซีน
มีจดุเริม่ตน้จากความกงัวลในสงัคมมาตัง้แตต่น้ ในแง่ทีว่า่มันกำาลังทำาลายชวีติของผูค้น เศรษฐกจิ เสถยีรภาพ
ทางการเมือง และดำาเนินไปท่ามกลางความคาดหวังจากมวลมนุษย์ทั่วโลก

การพัฒนาวัคซีนนั้นจุดเริ่มต้นที่แท้จริง
ล้วนมาจากการเก็บตัวอย่างของเชื้อไวรัสที่แพร่อยู่ในสังคม

2. Fuentes, Agustin. 2020. A (Bio)anthropological View of the COVID-19 Era Midstream: Beyond the Infection, Anthropology 
Now, 12:1, 24-32, https://doi.org/10.1080/19428200.2020.1760635
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เชือ้ทีไ่ด้มาจากสภาพแวดลอ้มจะถกูนำามาทดลองและพัฒนาตอ่ในหอ้งทดลอง กระบวนการดังกล่าวนีแ้ม้วา่
จะดำาเนนิไปในพ้ืนทีปิ่ด แตก่มั็กจะถกูจบัตามองจากสงัคมอยา่งใกล้ชดิ ขัน้ตอนตา่งๆ ไม่วา่จะแนวทางของการ
พัฒนาเช่น การใช้เชื้อตาย การตัดต่อและสังเคราะห์สารพันธุกรรมจากส่วนต่างๆ ของไวรัส การทดลองในสัตว์ 
การทดลองในมนุษย์ การนำาเสนอความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ ตลอดจนการได้รับการรับรองจากสถาบัน
สาธารณสุขระดับชาติและหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง World Health Organization3 ล้วนแล้วแต่เป็นกระ
บวนการที่ถูกตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมแทบทั้งสิ้น

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สิ่งที่แพร่หลายมากกว่าเชื่อโรค ก็คงจะเป็นความสนใจใคร่รู้ การ
ถกเถียงอภิปราย และการให้คุณค่าต่อวัคซีนที่กระจายอยู่ทั่วทุกอณูของสังคมโลก

วัคซีนเกิดขึ้นท่ามกลางพลวัตและความคาดหวังของสังคมเสมอ

สังคมของวัคซีน วัคซีนในสังคม

ว่าด้วย “วัคซีนที่ดี” และ “วัคซีนที่ดีน้อยกว่า” 

ที่ประเทศออสเตรเลีย The Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) มี
บทบาทสำาคัญในการใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัวัคซีนแกร่ฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ (Ministry of Health) ตลอดจน
ให้คำาแนะนำาแกห่นว่ยงานวจิยัและองคก์รตา่งๆ4  โดยเมื่อวนัที ่8 เมษายน 2021 ไดอ้อกประกาศ (Statement) 
ด้านขอ้คำานงึความปลอดภัยเกีย่วกบัวคัซีน AstraZeneca โดยแนะนำาวา่วคัซนี Pfizer เป็น preferred vaccine 
สำาหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำากว่า 50 ปี ข้อแนะนำานี้อยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเกิดภาวะเกิดลิ่ม
เลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำา (Thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) หลังจากได้รับ
วัคซีน AstraZeneca ในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำากว่า 50 ป5ี หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2021 ATAGI ได้ออก
ประกาศคำาแนะนำาใหม่ว่าวัคซีน Pfizer เป็น preferred vaccine สำาหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-60 ปี โดยคำา
แนะนำานี้ถูกปรับแก้เนื่องจากความเสี่ยงการเกิด TTS ที่สูงขึ้นจากการได้รับวัคซีน AstraZeneca ในกลุ่มอายุ
ระหว่าง 50-59 ปีในออสเตรเลีย 

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างต้นเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2021 ได้พบการรายงานผู้ป่วยจำานวน 60 
รายที่ได้รับการยืนยันหรือมีความเกี่ยวข้องกับ TTS ในออสเตรเลีย โดย 7 รายในช่วงสัปดาห์ล่าสุดในขณะนั้น
มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ซึ่งส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิด TTS ในกลุ่มอายุนี้เพิ่มขึ้นจาก 1.9 เป็น 2.7 ต่อ 1 
แสนโดส AstraZeneca ทั้งนี้ TTS ถือเป็นภาวะที่มีความรุนแรงโดยมีอัตราการเสียชีวิตในออสเตรเลียที่ร้อยละ 

3. Terence S. Dermody, Daniel DiMaio, Lynn W. Enquist. 2021. “Vaccine Safety, Efficacy, and Trust Take Time” Annual 
Review of Virology 8:1, iii-iv. https://doi.org/10.1146/annurev-vi-08-102220-100001

4. Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI). Australian Government; Department of Health. https://www.
health.gov.au/committees-and-groups/australian-technical-advisory-group-on-immunisation-atagi

5. Australian Technical Advisory Group on Immunisation. ATAGI statement on AstraZeneca vaccine in response to new 
vaccine safety concerns. Canberra: Australian Government, Department of Health; 2021.  https://www.health.gov.au/news/
atagi-statement-on-astrazeneca-vaccine-in-response-to-new-vaccine-safety-concerns
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3 (เสียชีวิตจำานวน 2 รายจากผู้ป่วย 60 ราย)6 AstraZeneca ถูกวางให้เป็นวัคซีนหลักของออสเตรเลีย อย่างไร
ก็ตามคำาแนะนำาจาก ATAGI ส่งผลต่อความเชื่อม่ันที่มีต่อวัคซีน ซึ่งกระทบต่อแผนการฉีดวัคซีนของประเทศ
เนื่องจากออสเตรเลียมีการสำารองวัคซีน AstraZeneca เป็นจำานวนกว่า 53.8 ล้านโดส โดยมาจากการผลิต
ภายในประเทศถึง 50 ล้านโดส ขณะที่ประเทศมีการสำารองวัคซีน Pfizer อย่างจำากัด7 

คำาแนะนำาจาก ATAGI ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนต่อการแบ่งวัคซีนออกเป็น “วัคซีน
ที่ดี” (good vaccine) และ “วัคซีนที่ดีน้อยกว่า” (less good vaccine) และมีคำาถามตามมาว่า “Why can’t I 
have the good one?”8  ถึงแม้จะมีการเปรียบเทียบความเส่ียงที่เกิดจากการได้รับวัคซีน AstraZeneca กับ
ความเสี่ยงที่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่น การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือฟ้าผ่า อย่างไรก็ตามประชาชน
ยังคงเปรียบเทียบความเสี่ยงที่แตกต่างกันจากการได้รับวัคซีนระหว่าง AstraZeneca และ Pfizer โดยความ
กังวลนี้ส่งผลให้เกิดการยกเลิกนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca รวมไปถึงความกังวลในการเข้ารับวัคซีน 
AstraZeneca ในเข็มที่สอง 

คำาแนะนำาจาก ATAGI ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชนต่อการแบ่งวัคซีน
ออกเป็น “วัคซีนที่ดี” (good vaccine)และ “วัคซีนที่ดีน้อยกว่า” (less good vaccine) 
และมีคำาถามตามมาว่า “Why can’t I have the good one? 

6. Australian Technical Advisory Group on Immunization. ATAGI statement on revised recommendations on the use of 
COVID-19 Vaccine AstraZeneca, 17 June 2021. Canberra: Australian Government, Department of Health; 2021. https://www.
health.gov.au/news/atagi-statement-on-revised-recommendations-on-the-use-of-covid-19-vaccine-astrazeneca-17-june-2021

7. Australia’s vaccine agreements. Australian Government, Department of Health; 2021. https://www.health.gov.au/initia-
tives-and-programs/covid-19-vaccines/about-rollout/vaccine-agreements

8. Frances Mao. Covid vaccine: Why are Australians cancelling AstraZeneca jabs?; 22 June 2021. https://www.bbc.com/
news/world-australia-57549796
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ขอ้มูลจากสำานกังานสถติขิองออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics) ในชว่งการสำารวจครัง้ลา่สดุ
ในเดือนมิถุนายน 2021 พบว่า ร้อยละ 15 ของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นเพราะความต้องการวัคซีนทางเลือก 
(wanting a different vaccine to what was available to them)9 โดยสัดส่วนความต้องการวัคซีนทางเลือก
ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 35 ในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50-69 ป1ี0 ขณะที่ร้อยละ 52 ของผู้
ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนให้เหตุผลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และร้อยละ 15 กังวลในประสิทธิภาพของวัคซีน   

ข้อมูลที่มีความขัดแย้งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2021 Na-
tional Cabinet Statement 2021 ได้ระบุว่า แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปยังคงสามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca แก่
ประชาชนออสเตรเลียทีมี่อายตุ่ำากวา่ 60 ปีตอ่ไปได้11 อีกทัง้นายกรฐัมนตร ีScott Morrison ได้กลา่ววา่ประชาชน
ทั่วไปสามารถปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปเพื่อขอรับวัคซีน AstraZeneca ได้ไม่ว่าอยู่ในกลุ่มช่วงอายุใดก็ตาม 
รวมถึงกลุ่มประชากรอายุต่ำากว่า 40 ปี12 ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ATAGI ได้ปรับคำาแนะนำาเรื่องช่วงอายุที่ควรได้รับ
วัคซีน AstraZeneca จากอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากพบความเสี่ยงต่อการเกิด TTS ใน
กลุ่มประชากรอายุ 50-59 ปี คำากล่าวจากนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความสับสนของประชาชน รวมไปถึงความ
กงัวลในกลุม่แพทยป์ฏบิตัทิัว่ไปทีย่งัคงยดึตามคำาแนะนำาของ ATAGI วา่วคัซีน Pfizer เป็น preferred vaccine 
ในกลุ่มอายุต่ำากว่า 60 ป1ี3

ถึงแม้ว่าวัคซีน Pfizer นั้นถูกมองว่าเป็นวัคซีนที่ดีกว่า AstraZeneca อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวัคซีน Pfizer ที่เกี่ยวข้องกับ mRNA นั้นเกิดขึ้นในประชาชนบางกลุ่มโดยผ่านการก
ระตุน้จากการเผยแพรข่อ้มูลเทจ็ในสงัคมออนไลน ์เชน่ การเผยแพรข่อ้มูลเทจ็เกีย่วกบัวคัซีนประเภท mRNA วา่
มีผลกระทบต่อพันธุกรรมและการแสดงออกของยีน บน WeChat ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสัญชาติจีน ทั้งนี้มีการ
รายงานว่าข้อมูลเท็จดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในกลุ่ม WeChat อย่างน้อย 5 กลุ่ม โดยมี Chinese Australians 
จำานวนมากกว่า 2,000 คน ได้พูดคุยและเผยแพร่ข้อมูลน้ี และข้อมูลเท็จดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด
โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านการแพทย1์4 ข้อมูลเท็จ รวมถึงข้อมูลที่บิดเบือนถูกเผยแพร่
ไปในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ปัญหาผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลกัรบัขอ้มูลจากภายนอกกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ภายในครอบครวัเกีย่วกบัโควดิ-19 และความปลอดภัย

9. Australian Bureau of Statistics. Household Impacts of COVID-19 Survey; 14 July 2021. https://www.abs.gov.au/statistics/
people/people-and-communities/household-impacts-covid-19-survey/latest-release#covid-19-vaccination

10. Christopher Knaus. One in four unvaccinated Australians over 70 waiting for ‘different vaccine’; 14 July 2021. https://www.
theguardian.com/australia-news/2021/jul/14/one-in-four-unvaccinated-australians-over-70-waiting-for-different-vaccine-poll-finds

11. National Cabinet Statement; 28 June 2021. https://www.pm.gov.au/media/national-cabinet-statement-5

12. Bevan Shields. AstraZeneca creator says Australia’s mixed messages on vaccine may cost lives; 30 July 2021. https://
www.smh.com.au/world/europe/astrazeneca-creator-says-australia-s-mixed-messages-on-vaccine-may-cost-lives-20210730-
p58e8v.html

13. Christopher Knaus. Some GPs refuse to give AstraZeneca jab to young Australians eager to get Covid vaccine; 29 June 
2021. https://www.theguardian.com/australia-news/2021/jun/29/some-gps-refuse-to-give-astrazeneca-jab-to-young-australi-
ans-eager-to-get-covid-vaccine

14. Bang Xiao, Tahlea Aualiitia, Natasya Salim and Samuel Yang. Misinformation about COVID vaccines is putting Australia’s 
diverse communities at risk, experts say; 4 Mar 2021. https://www.abc.net.au/news/2021-03-04/covid-19-vaccine-misinfor-
mation-cald-communities/13186936
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ในการเข้ารับวัคซีน15 

ว่าด้วย “วัคซีนที่ดีที่สุด”: mRNA ดีกว่า viral vector ดีกว่า เชื้อตาย

ในประเทศไทยกเ็ชน่กนั มีการถกเถยีงกนัถงึประสทิธภิาพของวคัซีนแตล่ะประเภท โดยในบรรดาวคัซีนทัง้ 
3 ประเภท ได้แก่ วัคซีน mRNA (Pfizer และ Moderna) วัคซีน viral vector (AstraZeneca) และวัคซีนเชื้อ
ตาย (Sinovac และ Sinopharm) มุมมองของประชาชนต่อวัคซีน Sinovac ถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับนักในเรื่อง
ประสทิธภิาพการจดัการกบัสายพันธุเ์ดลตา้ ดังจะเหน็ตวัอยา่งได้จากการทีก่ระทรวงสาธารณสขุ ได้เผยรายงาน
การศกึษาประสทิธผิลวคัซีนซิโนแวค จากการศกึษาในประเทศไทย ว่าสามารถป้องกนัสายพันธุแ์อลฟาได้รอ้ยละ 
90 และสายพันธุเ์ดลตา้ได้รอ้ยละ 75 นัน้ ได้กอ่ใหเ้กดิการวิพากษวิ์จารณบ์นโลกออนไลนเ์ป็นอยา่งมากถงึความ
น่าเชื่อถือของการศึกษา16 ความกังวลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน Sinovac ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการ
วคัซนี mRNA ดังจะเหน็ได้ชดัเจนจากการสัง่จองวคัซีน Moderna เชน่ ประชาชนเขา้จองวคัซีน Moderna เม่ือ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีจนระบบล่ม17 ขณะที่ชาวโคราชเข้าจองวัคซีน 
Moderna ล็อตที่ 2 บนระบบออนไลน์ของโรงพยาบาลเอกชนจนระบบล่มในทุกโรงพยาบาล18 เป็นต้น

มุมมองของประชาชนต่อวัคซีน Sinovac
ถือว่าไม่เป็นที่ยอมรับนักในเรื่องประสิทธิภาพ
การจัดการกับสายพันธุ์เดลต้า

นอกจากความกังวลในเรื่องของชนิดวัคซีนแล้ว แนวทางการฉีดวัคซีนแบบผสมยังก่อให้เกิดความกังวล
ในสังคมด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2021 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ฉีด
วัคซีนต่างชนิดร่วมกันได้ โดยมติดังกล่าวระบุว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้ฉีดเข็มที่ 2 เป็นวัคซีน 
AstraZeneca โดยเว้นระยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่ากลายพันธุ
สายพันธุ์เดลต้า ทั้งนี้ก่อให้เกิดความกังวลในกลุ่มประชาชนเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กล่าวเตือนการฉีด
วคัซีนสตูรผสมว่ามีงานวิจัยรบัรองอยูน่อ้ยมากและมีความสบัสน กงัวล ไม่ม่ันใจ และไม่พอใจกบัการทีต่อ้งเป็น
หนูทดลอง ขณะที ่นพ.ยง ภูส่วุรรณ ได้กล่าวยนืยันวา่ได้ทำาการศกึษาและประเมนิประสทิธภิาพและผลข้างเคยีง
ของการฉีดวัคซีนสูตรผสมแล้ว19 

15. Erwin Renaldi. Families divided over COVID-19 misinformation from conflicting news sources; 6 Apr 2021. https://www.
abc.net.au/news/2021-04-06/families-divided-over-covid-coronavirus-misinformation/100038156

16. PPTV Online. ชาวเน็ตถล่มเดือด ผลศึกษา สธ. พบ “ซิโนแวค” ป้องกันโควิดอัลฟา 90% เดลตา 75%. 21 กรกฎาคม 2564. https://
www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/152229

17. PPTV Online. ยอดจอง “โมเดอร์นา” เต็มแล้ว ปชช.แห่จองวันแรกจนเว็บรพ.รามาฯล่ม. 5 กรกฎาคม 2564. https://www.pptvhd36.
com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/150884

18. Matichon Online. ชาวโคราชแห่จอง ‘โมเดอร์นา’ เอกชนจนเว็บล่ม – รพ.มหาราชจ่อเปิดจอง ‘ซิโนฟาร์ม’ 3 ส.ค. 30 กรกฎาคม 2564. 
https://www.matichon.co.th/region/news_2857121

19. BBC Thai.  นายกฯ ให้เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดสูตรผสม แต่ รพ. บางแห่งประกาศงดฉีด กันความสับสน. 14 กรกฎาคม 2564. https://
www.bbc.com/thai/thailand-57832770



ภูมิคุ้มกันเชิงสังคมของวัคซีน : การรับรู้ ความลังเล และการ (ไม่) ยอมรับ52

ความกังวลใจต่อประสิทธิภาพและอันตรายของวัคซีน และความไม่เชื่อม่ันที่ประชาชนมีต่อคำาแนะนำาของ
รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ ส่งผลอย่างมากต่อการชะลอการรับวัคซีน Sinovac ซึ่งเป็นวัคซีน
หลักของประเทศไทยในชว่งแรก และทำาใหป้ระชาชนตอ้งรบัภาระทีเ่พ่ิมขึน้ในการเสยีค่าใชจ่้ายและเวลาเพ่ือจอง
วคัซีนทางเลือกกบัโรงพยาบาลเอกชน ความไม่ไวเ้นือ้เชือ่ใจและความไม่พอใจทีเ่กดิขึน้นีส้ง่ผลใหค้ำาโฆษณาของ
รฐัมนตรสีาธารณสขุและผูเ้ชีย่วชาญทีว่า่ “วคัซีนทีดี่ท่ีสดุ คือ วคัซีนทีฉ่ดีได้เรว็ทีส่ดุ” ได้กลายมาเป็นวลีตลกรา้ย
ในสังคมและถูกนำามาล้อเลียนในสื่อออนไลน์อย่างกว้างขวาง

ความกังวลใจต่อประสิทธิภาพและอันตรายของวัคซีน
และความไม่เชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อคำาแนะนำาของรัฐบาล
และผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ
ส่งผลอย่างมากต่อการชะลอการรับวัคซีน Sinovac

วัคซีนที่อ่อนแอ
วัคซีนทีอ่่อนแอ คือวคัซีนทีไ่ม่สามารถทำางานได้อยา่งมีประสทิธภิาพในสงัคม ด้วยว่ามันไม่เป็นทีย่อมรบัอัน

เป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล การขาดความโปร่งใสของการจัดหา และรวมถึงการรณรงค์ที่ไร้ความ
น่าเชื่อถือ ความหวั่นวิตกของประชาชนผู้รับวัคซีนทำาให้วัคซีนมีภูมิคุ้มกันในการทำางานต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายใน
สังคมที่ลดลง ท่ามกลางการรับรู้ ความลังเลไม่แน่ใจ และการ (ไม่) ยอมรับวัคซีนที่เกิดขึ้นนี้ สิ่งที่จะทำาหน้าที่
ในการเป็นภูมิคุ้มกันที่สำาคัญให้กับวัคซีนในเวลาที่มันแพร่กระจายไปในสังคม ก็คือ การลดความกังวลใจของ
สาธารณชน ตลอดจนสร้างความชอบธรรมและการยอมรับวัคซีนให้เกิดขึ้นให้ได้20

ในตอนหน้า ผู้เขียนจะพูดถึงการกระบวนการสำาคัญอีกส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับ
วัคซีน นั่นคือการรณรงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างการยอมรับวัคซีนให้เกิดขึ้นในสังคม 

20. Larson, Heidi J. 2018. “Politics and public trust shape vaccine risk perceptions” Nature Human Behavior 2:316. https://
doi.org/10.1038/s41562-018-0331-6
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แลโลก-มองไทย 2 ปีผ่านไปกับโควิด-1954

แลโลก-มองไทย
2 ปีผ่านไปกับโควิด-19

รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทรัฐ

https://plus.thairath.co.th/topic/spark/102148
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ในวนัทีเ่ขยีนบทความนี ้ประชากรหลายประเทศในโลกเดินหนา้เปลือย ไม่ใสห่นา้กากอนามัยกนัแล้ว หลังจาก 
184 ประเทศทัว่โลก มีสถติจิำานวนผูต้ดิเชือ้สะสม 613  ล้านคน  ฉดีวัคซีนไปแล้วกว่า 12.6 พันล้านเขม็ เสยีชวีติ 
6,517,051 คน1  (เทียบกับผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ II ที่ประมาณ 70-85 ล้านคน) ส่วนประเทศไทยของ
เรานัน้ จำานวนผูต้ดิเชือ้รายวนัตามขอ้มลูทีเ่ป็นทางการลดลงเหลอืเพยีง 1,321 คน  และมจีำานวนผูเ้สยีชวีติ 14 
ศพ บรรยากาศโดยรวมดูผอ่นคลาย มีขา่วแวว่มาวา่จะประกาศใหโ้ควดิ-19 เป็นโรคประจำาถิน่ในเดือนตลุาคมนี ้
หลังจากทีช่ะลอมาจากทีต่ัง้ใจจะประกาศตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม บทความน้ี ชวนมองโรคอุบตัใิหม่ยอ้นหลังผา่น
แว่น 2 กรอบ กรอบแรก ประเมินโควิด-19 ภาพรวมทั่วโลก ด้วยการเปรียบเทียบมิติต่าง ๆ ระหว่างประเทศ
ข้ามภูมิภาค และ กรอบที่ 2 ช่วยกันทบทวนว่าประเทศไทยของเรา รับมือโควิด-19 อย่างไร ตั้งแต่วันแรกที่พบ
ผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศเมื่อวันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2563 มีแง่มุม ข้อสังเกต และจุดพลิกผันอะไร ที่ควร
จดจำาไว้เป็นบทเรียนร่วมกันของสังคมไทย

เปรียบเทียบ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการโควิด-19 ทั่วโลก

สถาบัน Lowy Institute2 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโควิด-19 ใช้ข้อมูลจาก 116 ประเทศ ใน
ช่วงเวลา 43 สัปดาห์ ใน ค.ศ. 2021 โดยให้คะแนนจาก 0 ถึง 100 ซึ่ง 0 หมายถึงประสิทธิภาพต่ำาสุด 100 
หมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุด ข้อค้นพบสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

1.	ภูมิภาค	Lowy	Institute  ให้คะแนนประสิทธิภาพการบริหารโควิด-19 ในแต่ละภูมิภาคตามลำาดับ สูง
ไปต่ำา คือ เอเชยี-แปซิฟิก ตามด้วย ตะวนัออกกลางและอาฟรกิา ยโุรป และ ทวปีอเมรกิารัง้ทา้ย กระนัน้มีความ
แตกต่างในรายละเอียดของแต่ละประเทศในแต่ละภูมิภาค เช่น ไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็ก และประเทศ
ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประสบความสำาเร็จในการรับมือกับการแพร่
ระบาด ขณะที่ อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ใช้เวลานานกว่าจะพลิกวิกฤตให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ ใน
ด้านประสิทธิภาพการเข้าถึงวัคซีน ภูมิภาคที่มีประชากรได้รับวัคซีนน้อยที่สุด คือ แอฟริกา พบว่าประเทศเฮติ 

1.จาก Our World in Data และ JHU CSSE COVID-19 Data

2. https://interactives.lowyinstitute.org/features/covid-performance/
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และซูดานใต้ ประชาชน 100 คน มีผู้ได้รับวัคซีนเพียง 4 คน และ 14 คน ตามลำาดับ3 

2.	ระบอบการเมอืง หมายถงึ กฎ กตกิา ในการเขา้สูอ่ำานาจทางการเมือง และ กฎ กตกิา ในการใชอ้ำานาจ 
ถึงที่สุดแทบทุกประเทศไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบใด ล้วนใช้มาตรการและคำาสั่งเข้มงวด เช่น รักษาระยะห่าง 
บังคับใส่หน้ากากอนามัย ห้ามออกจากบ้าน ล๊อคดาวน์ ปิดชายแดน เพื่อระงับการแพร่ระบาด เครื่องมือที่แตก
ต่างกันของแต่ละรัฐบาล สะท้อนธรรมชาติของระบอบการเมืองที่ต่างกัน แต่กระนั้น ไม่พบว่า ความแตกต่าง
ของระบอบการเมืองส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญในการจัดการโควิด-19 ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบอำานาจนิยม 
สามารถลดการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสทธิภาพในช่วงแรก อาจเป็นเพราะผู้นำาสามารถใช้อำานาจได้เด็ดขาด
มากกว่าในการกำากับชีวิตทางสังคม สามารถควบคุมสื่อ และระบบราชการได้สูงกว่า ไม่ต้องคำานึงถึงความ
โปร่งใส และการตรวจสอบถ่วงดุลอ่อนแอ ขณะที่กลุ่มประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ มีกลไกให้แสดงความรับ
ผิดรับชอบเข้มแข็ง และการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลสูงกว่า จึงเริ่มต้นจัดการปัญหาโรคระบาด
ด้วยความยากลำาบาก แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป กลุ่มประเทศประชาธปิไตยก็สามารถบรหิารและระงับการตดิเชือ้ได้ใน
ระดับนา่พอใจ แตก่ลับประสบปัญหาอีกครัง้หลังจากเชือ้โรคกลายพันธุแ์ละไม่ยอมจำานนตอ่มนษุยชาต ิประเทศที่
ปกครองด้วยระบอบผสม กึง่อำานาจนยิม (Hybridge regimes) เชน่โบลิเวยี และ ยเูครนจัดการกบัโควดิ-19 ได้

3. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/#global
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ไม่ดีนักโดยเปรียบเทียบ มีประชากรที่ได้รับวัคซีนเพียงประมาณ 30% และ 36% ตามลำาดับ คิวบาเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์ ที่ทำาสถิติฉีดวัคซีนต่อจำานวนประชากรมากที่สุด คือ 95.1% หรือ 3.67 เข็มต่อ 1 คน4 

3.	จำานวนประชากร ในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ขนาดจำานวนประชากรของประเทศไม่ส่งผลต่อ 
ประสทิธภิาพการจัดการโควิด-19 มากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพยีง 1 เดือน พบว่าประเทศที่มีจำานวนประชากร
น้อยกว่า 10 ล้านคน สามารถต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่ แต่ยิ่ง
การระบาดดำาเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง ความแตกตา่งนีก้ย็ิง่ลดลง นอกจากจำานวนประชากรแล้ว ปัจจัยทีค่วรคำานงึ
ร่วมด้วยคือ ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน การระบาดจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศใกล้เคียงที่ไม่มีการปิด
ชายแดน เป็นตัวเร่งจำานวนผู้ติดเชื้อ 

4.	ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ มองอยา่งผวิเผนิ อาจประเมินวา่ประเทศทีมี่ฐานะทางเศรษฐกจิดีกวา่ 
ร่ำารวยกวา่ มีทรพัยากรมากกวา่ จะสามารถรบัมือกบัโควดิ-19 ได้ดีกวา่ประเทศยากจน หรอืประเทศกำาลงัพัฒนา 
แตข่อ้มูลทีพ่บกลับตรงกนัขา้มกบัความคาดหมายอยา่งนา่ประหลาดใจ กล่าวคือ แม้ในชว่งแรก ประเทศพัฒนา
แล้วจะได้คะแนนนำา เพราะสามารถเข้าถึงวัคซีนต้านไวรัสได้รวดเร็ว และกระจายวัคซีนได้เป็นจำานวนมากก่อน 
และมีอัตราการฉีดวัคซีนต่อประชากรสูง เช่น ออสเตรเลียฉีดไป 63.3 ล้านโดส หรือ เฉลี่ยคนละ 2.46 โดส 
สิงคโปร์ 2.52 โดสต่อคน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.67 โดส ต่อคน แต่พบว่า กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา
สามารถยืนระยะในการบริหารจัดการและต้านเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่า และยังพบว่า ประเทศพัฒนาแล้วหลาย
ประเทศ มีการกลับมาติดเชื้อจำานวนมากในระลอก 2 

การจัดหาและกระจายวัคซีนของไทย

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่จัดการโควิด-19 ได้ดี หากประเมินด้วยจำานวนผู้รับวัคซีน 
56,954,724 คน หรือ 76.5% จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย 4.66 ล้านคน (0.02%) ผู้เสียชีวิต 
32,447 (0.07%) คน  จึงสมควรย้อนกลับไปดูไทมไลน์ในการจัดหา และกระจายวัคซีน เพื่อประเมินสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของรัฐบาลแบบใช้แว่นขยายส่อง

ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่จัดการโควิด-19 ได้ดี
หากประเมินด้วยจำานวนผู้รับวัคซีน 56,954,724 คน หรือ 76.5%
จำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย 4.66 ล้านคน (0.02%)
ผู้เสียชีวิต 32,447 (0.07%) คน

ในระดับโลก นางMargaret Keenan วัย 91 ปี ชาวอังกฤษ เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นผู้
ได้รับวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 8 ธันวาคม 25635 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยเป็นประเทศเดียวที่ไม่
เข้าร่วมโครงการ COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
COVAX เป็นโครงการจดัหาวคัซนีแบบไม่เสยีค่าใชจ่้ายใหแ้กป่ระเทศยากจน ขณะทีไ่ทยถูกจัดอยูใ่นกลุม่ประเทศ

4. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/#global

5. https://www.bbc.com/news/uk-55227325
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รายได้ปานกลาง จึงไม่ได้รับสิทธิวัคซีนฟรี แต่จะต้องร่วมลงขันในการจัดหาวัคซีน ซึ่งรัฐบาลไทยเห็นว่าไม่ควร
เอาเงินไปลงทุน เพราะตั้งเป้าใช้วัคซีนหลัก คือ แอสตร้าเซนเนก้า (Aztra Seneca) ในช่วงหลายเดือนแรกเมื่อ
วัคซีนมีไม่เพียงพอ รัฐบาลหันไปพึ่งพาวัคซีนเชื้อตาย ซิโนแวค (Sinovac) ทั้ง ๆ ที่ราคาสูง และมีข้อมูลจาก
ประเทศส่วนใหญ่รอบโลก บ่งชี้ถึงประสิทธิผลในการป้องกันโรคต่ำากว่าวัคซีน mRNA 

วัคซีนเข็มแรกปักลงบนแขนคนไทยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล นำา
รัฐมนตรี อายุไม่เกิน  60 ปีทำา “พิธีฉีดวัคซีนเข็มแรก”6 ซึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค ฉีดโดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ วัน
เดียวกับการส่งมอบวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ล็อตแรกจำานวน 117,000 โดส  ตลอดเดือนมีนาคม 
เรื่อยมาจนเมษายน พ.ศ. 2564 อัตราการฉีดวัคซีนของคนไทยคืบคลานไปอย่างเชื่องช้าในหลักแสนโดส เมื่อ
ตอ้งเผชญิแรงกดดันจากสงัคมในภาวะขาดแคลนวัคซีน นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
วา่การกระทรวงสาธารณสขุ ใหส้มัภาษณว์า่จะเจรจากบับรษิทัไฟเซอรอี์กครัง้โดยระบวุา่ “จะใหก้ราบเขาเพ่ือใหส้ง่
ได้เรว็ทีส่ดุกจ็ะทำา”7  ในระหวา่งทีว่คัซีนยงัไม่พรอ้ม จำานวนผูต้ดิเชือ้เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเรว็ จุดสงูสดุทีเ่ป็นสถติกิาร
ติดเชื้อเกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กล่าวคือ จาก 4 แสนคน เพิ่มเป็น 5 แสนคน ในเวลาเพียง 
8 วัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 512,678 คน8  ไฟเซอร์ที่สหรัฐบริจาค เข้ามาถึง
ประเทศไทยครั้งแรก 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จำานวน 1.5 ล้านโดส9 และทำาให้เกิด ดราม่าบุคลากรทางการ
แพทย์ถือป้ายขอบคุณ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ10 จนเดือนพฤศจิกายน อัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ยังไม่ได้ 70% ของจำานวนประชากร และไม่เป็นไปตามเป้า 100 ล้านโดส11 ตามที่รัฐบาลวางแผนไว้ การจัดหา
วัคซีนของไทยสะท้อนถึงการบริหารความเสี่ยงที่ผิดพลาด โดยไม่หาทางเลือกอื่นไว้สำารอง 

จุดเปล่ียนทีท่ำาใหจ้ำานวนผูไ้ด้รบัวคัซีนขยบัสงูขึน้ในอัตราทีน่า่พอใจ คือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มี
จำานวนวัคซีนสำารองในประเทศมากกว่า 30 ล้านโดส  แบ่งเป็น แอสตร้าเซเนก้า 13 ล้านโดส ไฟเซอร์ 10 ล้าน
โดส ซิโนฟาร์ม 2 ล้านโดส และโมเดอร์นา 2 ล้านโดส ทั้งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบริจาคให้ไทย และที่เอกชน
สั่งเข้ามา รัฐบาลจีนก็มีการบริจาคซิโนเวคให้รัฐบาลไทยอีก 1.5 ล้านโดส นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม แอสต
ร้าเซนเนก้า ซึ่งเดิมทีมีปัญหาส่งมอบล่าช้า และมีแนวโน้มจะยืดการส่งมอบไปใน พ.ศ. 2565 ได้ส่งมอบวัคซีน
ป้องกันโควิด-19ครบจำานวน 61 ล้านโดส12  

จุดเปลี่ยนที่ทำาให้จำานวนผู้ได้รับวัคซีนขยับสูงขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ
คือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำานวนวัคซีนสำารอง
ในประเทศมากกว่า 30 ล้านโดส  

6. https://www.bbc.com/thai/thailand-56227686

7. https://www.thairath.co.th/news/2076286

8. https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=main

9. สหรัฐฯ ได้บริจาควัคซีนโควิด-19-19 ของไฟเซอร์จำานวน 1,503,450 โดสให้กับประเทศไทย

10. https://www.dailynews.co.th/news/141214/

11. https://www.thairath.co.th/news/politic/2257352

12. https://www.astrazeneca.com/country-sites/thailand/press-releases/th-astrazeneca-completes-delivery-of-61-million-covid-
19-vaccine-doses-to-thailand.html
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ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปกว่า 143 ล้านโดส หรือ 2.05 เข็มต่อหนึ่งคน แต่ความพิเศษของ “วัคซีนเต็ม
แขน” ในประเทศไทย คือการฉีดสูตรไขว้ หรือผสมกันทุกชนิดแบบค็อกเทล การฉีดสูตรไขว้นี้ พบว่าได้สร้าง
ปัญหาบางประการในการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะบางประเทศระบุยี่ห้อวัคซีนที่อนุญาตให้เข้าประเทศได้ 
เช่น ญ่ีปุ่น ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม โดยไม่นับรวมวัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนเวค หรือซิโนฟาร์ม จาก
ข้อมูล The Researcher Covid Tracker13 พบว่าโดยรวม คนไทยได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามากที่สุด 48 
ล้านโดส ตามมาด้วยไฟเซอร์ 37 ล้านโดส แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา วัคซีนที่ประชาชน
ไทยฉีดมากที่สุดคือไฟเซอร์

ข้อสังเกตในการบริหารจัดการวัคซีนของไทย 2 ประการคือ หนึ่ง ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรวัคซีน 
จนมีชื่อเรียกขานกันว่า “VIP Vaccine” ทั้งในระดับบุคคลทั่วไป ระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และ
ประเทศ บางจังหวดัได้รบัวคัซีนจำานวนมาก และรวดเรว็กวา่ทีอ่ื่น จนเกดิขอ้สงสยัวา่วคัซีนถกูใชเ้พ่ือการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางการเมืองและแสวงหาคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง  

สอง การขาดเอกภาพในแผนบริหารจัดการ ดังจะเห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้แย่งบทบาทกันในการกระจา
ยวัคซีน ทำาให้เกิดหลายช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน ทั้งช่องทางของหมอพร้อม ระบบประกันสังคม 
(ม. 33) แพลตฟอรม์ไทยรว่มใจ (ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร ในขณะนัน้ อัศวนิ ขวญัเมือง) และการลงทะเบยีน
แบบ on site/ walk in โดยไม่มีกลไกการประสานงานที่ดี  

 นอกจากปัญหาการกระจายวัคซีนแล้ว ประเทศไทยยังเคยประสบปัญหาหน้ากากอนามัยไม่พอ และ
ถุงมือขาดแคลน สังคมตั้งคำาถามถึงงบประมาณที่รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 225 ล้านบาท
ใหก้ระทรวงมหาดไทย เพ่ือใชเ้ป็นค่าวสัดุอุปกรณใ์นการจัดทำาหนา้กากอนามัยใหแ้กป่ระชาชนทัว่ประเทศ จำานวน 

13. https://covid-19.researcherth.co/vaccination



แลโลก-มองไทย 2 ปีผ่านไปกับโควิด-1960

50 ล้านชิ้น ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 256314 ชาวโซเชียลติด #หน้ากากหาย? #โรงพยาบาลขาดหน้ากาก
หนักมาก15 

ควบคุมโควิด-19 ด้วย “ความกลัว” มากกว่า “ความรู้” แล้วอยู่ ๆ ก็ปล่อยให้     
“ดูแลตัวเอง”

 มีความยอ้นแยง้อยา่งสำาคัญในการบรหิารจดัการโควดิ-19 ด้านหนึง่ รฐัมนตรสีาธารณสขุ ดูเบา ดูแคลน
ความร้ายแรงของเชื้อโรค เช่น คำาพูดว่า โควิด-19 เป็นเพียง “โรคหวัดโรคหนึ่ง” ในขณะที่อีกด้านหนึ่งรัฐและ
สังคมสร้างภาพปีศาจให้คนติดเชื้อ ทำาให้สังคมเกิดความรังเกียจและหวั่นกลัว เช่น ประนามผู้ใช้แรงงานที่เดิน
ทางกลับจากเกาหลีซึ่งถูกเรียกว่า “ผีน้อย” ว่าจะนำาเชื้อโรคมาติด  หรือ ประชาชนไม่ต้องการให้มีการสร้างโรง
พยาบาลสนามในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านชุมชนที่ตนอาศัย  รัฐมนตรีสาธารณสุขตำาหนิบุคลากรทางการแพทย์ที่
ตดิเชือ้ว่า “นีคื่อสิง่ทีต่อ้งไปหวดกนั พวกเราไม่พอใจสำาหรบับคุลากรทีไ่ม่เฝา้ระวงัตวัเอง” และมีการเสนอให ้ใช ้
พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในการควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค16 

มีความย้อนแย้งอย่างสำาคัญในการบริหารจัดการโควิด-19
ด้านหนึ่ง รัฐมนตรีสาธารณสุขดูเบา ดูแคลนความร้ายแรงของเชื้อโรค 
ช่น คำาพูดว่า โควิด-19 เป็นเพียง “โรคหวัดโรคหนึ่ง”
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งรัฐและสังคมสร้างภาพปีศาจให้คนติดเชื้อ
ทำาให้สังคมเกิดความรังเกียจและหวั่นกลัว

 นอกจากควบคุมโควิด-19 ด้วยความกลัวแล้ว ความไม่ไว้วางใจประชาชนยังเป็นบรรทัดฐานในการ
บริหารจัดการ ความไม่ไว้วางใจที่น่าตระหนกที่สุด เห็นได้จากปรากฎการณ์ที่คุณหมอบางท่านออกมากล่าวหา
ว่ามีประชาชนตั้งใจติดเชื้อ เพื่อหวังเงินประกันภัยที่คุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 

ความล่าชา้ทีก่ว่ากระทรวงสาธารณสขุจะอนญุาตใหป้ระชาชนใชช้ดุตรวจโควดิ-19 แบบตรวจหาแอนตเิจน
ด้วยตนเองเพ่ือคัดกรองการตดิเชือ้ อาจเป็นอีกภาพสะทอ้นหนึง่ของความไม่ไวว้างใจประชาชน ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุอนญุาตใหช้ดุตรวจโควิด-19 สามารถจำาหนา่ยได้ทัว่ไปตามรา้นค้าและชอ่งทางออนไลนมี์ผลบงัคับใช้
ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 256417 ในขณะที่ยุโรป อเมริกาใช้ชุดตรวจโควิด-19 มาระยะหนึ่งแล้ว และสิงคโปร์ 
แจกตามบ้านฟรี ส่วนออสเตรเลียเริ่มอนุญาตให้ใช้ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย18 

14. https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200306132721677

15. https://news.thaipbs.or.th/content/289539

16. https://waymagazine.org/the-best-of-anutin-charnvirakul/

17. https://www.bangkokbiznews.com/social/963010

18. https://theconversation.com/rapid-antigen-tests-have-long-been-used-overseas-to-detect-covid-heres-what-australia-can-
learn-168490
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ปัจจุบนันี ้90 % ของเชือ้ทีร่ะบาดในประเทศไทยเป็นสายพันธุโ์อมิครอน ผูไ้ด้รบัเชือ้มีอาการนอ้ยเม่ือเทยีบกับ
สายพันธุเ์ดลตา รฐับาลจึงใหโ้รคโควดิ-19พ้นโครงการ “เจ็บป่วยฉกุเฉนิวิกฤต มีสทิธทุิกที”่ หรอืยเูซป (UCEP-- 
Universal Coverage for Emergency Patients)  เปลี่ยนไปเป็นระบบการรักษาตามสิทธิ โดยหากอาการไม่
มากก็แยกกักตัวที่บ้าน (Home Issolation) หรือในที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้ (Commutity Issolation) การรักษาโดย
แยกกกัตวัทีบ่า้นคือหลกัการอยูร่ว่มกบัโรค และเป็นวธิทีีย่อมรบัและปฏบิตัใินสากลประเทศ แตข่อ้สงัเกตสำาหรบั
กรณปีระเทศไทย คือ ผูไ้ด้รบัผลกระทบทีส่ดุ คือประชาชนผูมี้รายได้นอ้ย คนชัน้ล่างและกลุม่เปราะบาง คนกลุม่
นี้มีความเสี่ยงในการดำารงชีวิตมากที่สุด เพราะเม่ือติดเชื้อจะช่วยตัวเองได้น้อยมาก ไม่สามารถขาดงานได้ต่อ
เนื่องเป็นเวลานาน ที่พักอาศัยมีขนาดเล็ก ขาดความเป็นสัดส่วน ไม่มีพื้นที่ให้แยกกักตัว จะเห็นว่าคนชั้นกลาง
ล่าง และคนหาเช้ากินค่ำาแห่ไปซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ เป็นจำานวนมาก จนบริษัทประกันมีปัญหาใน
การจ่ายเงินคุ้มครอง และบางบริษัทปิดตัวเอง 

ที่สำาคัญกว่านั้นคือ การรักษาโดยแยกกักตัวที่บ้านจะมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนได้ รัฐจะต้องทำาให้การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องง่าย ราคาถูก เท่าเทียม เป็นธรรมสำาหรับทุกคน 
คำาถามใหญ่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยขณะนีคื้อ ฟาวพิิราเวยีร ์(Favipiravir) ทีก่ระทรวงสาธารณสขุใชเ้ป็นยาหลักใน
การรักษาโควิด-19 มีประสิทธิผลในการรักษาจริงหรือไม่ มีรายงานผลสรุปจากการวิจัยในต่างประเทศว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง ที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ มีผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้ยา
หลอก19 ซึ่งหมายความว่ายาฟาวิพิราเวียร์อาจไม่ได้ช่วยลดปริมาณไวรัส และไม่มีคุณภาพจริงในการรักษาหรือ
ไม่ คำาถามเดียวกันนี้  ทำาให้หวนนึกถึงประสิทธิผลของฟ้าทะลายโจร ที่ช่วงหนึ่งเป็นที่นิยมสูงในการใช้เพื่อต้าน
เชื้อโควิด-19 ส่วนยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir) และยาแพ็กซ์โลวิด  (Paxlovid) ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ต่าง
ประเทศอนมัุตใิหใ้ชต้า้นไวรสัรกัษาโรคโควดิ-19  ยงัคงมีราคาแพงและหาซ้ือได้ยากในประเทศไทย แม้เม่ือเทยีบ
กบัประเทศเพ่ือนบา้นอยา่งกมัพูชา ทีโ่มลนพิูราเวียร ์และยาแพ็กซ์โลวดิ มีขายในรา้นขายยา ในราคาทีจั่บตอ้งได้ 

คือ การรักษาโดยแยกกักตัวที่บ้านจะมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบที่สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ รัฐจะต้องทำาให้
การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องง่าย ราคาถูก เท่าเทียม เป็นธรรมสำาหรับทุกคน

นโยบายการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ควรมีที่มาจากผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ประชาชน
และผู้ป่วยตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาและยาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่สุด ไม่ปล่อยให้ประชาชนตกอยู่ในวังวน
แห่งความสับสนในข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง และในที่สุดต้องพ่ึงพาตัวเองตามสุภาษิตแห่งยุคสมัยว่า “ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” 

สมรรถนะและขีดความสามารถของรัฐ ความฉับไวในการตอบสนองของผู้นำาประเทศ 
และการยอมปฏิบัติตามมาตรการรัฐของคนในสังคม 

19. Golan Y et al. Favipiravir in patients with early mild-to-moderate COVID-19: a randomized controlled trial. Clinical Infec-
tious Diseases. 6 September 2022.”
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 จากประสบการณ์ 2 ปีที่ท่ัวโลกเผชิญหน้ากับโรคระบาดโควิด-19 ผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมี 3 ประการ ได้แก่ 

1.	สมรรถนะ	ขีดความสามารถของรัฐ	และศักยภาพของระบบสาธารณสุข ความเป็นมืออาชีพ ของ
บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเป็นมือไม้ แขน ขา เพ่ือให้นโยบายดำาเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้  การรับมือกับ
วิกฤติโควิด-19 ของไทย ทำาให้เราเข้าใจวิธีคิด ความสัมพันธ์เชิงอำานาจและปฏิบัติการของรัฐไทย ที่ใช้การรวม
ศูนย์อำานาจไว้ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ มีนายทหารใน
ฐานะเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 เป็นผู้ชงเรื่องสำาคัญ เช่น การล๊อกดาว การปลดล๊อค ยกเลิก test and go และต่ออายุ พระราชกำาหนด
ในสถานการณฉ์กุเฉนิ นอกจากนัน้ อาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมู่บา้น (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสส.) 
ของไทยยงัแสดงบทบาทอยา่งสำาคัญ และสมควรได้รบัการยกยอ่ง แตมี่ขอ้สงัเกตวา่ รฐับาลอนมัุตงิบกลางเพ่ิม
ค่าตอบแทน อสม.และ อสส. ในอัตราเดือนละ 500 เพิ่มจากเดิม 1000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำาหรับการ
ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน วงเงินจำานวน 3,150 ล้านบาท

2.	การตอบสนองของผู้นำาประเทศ กล่าวคือ ตัง้แตเ่ริม่แรกของการระบาด ผูน้ำามีวสิยัทศัน ์วางแผนรบัมือ
แตเ่นิน่ ๆ  หรอื ปลอ่ยปละละเลย มองสถานการณด้์วยความประมาท  การตอบสนองของผูน้ำาวดัจากภาวะผูน้ำา 
ความรวดเร็ว ความสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการจัดหาและกระจายวัคซีน และคำาสั่งมาตรการ
ระงับหรือชะลอการแพร่ระบาด ซึ่งพบว่าไม่ได้เป็นผลโดยตรงหรือสัมพันธ์กับระบอบการเมืองเสียทีเดียว กล่าว
คือ ไม่วา่จะเป็นระบอบอำานาจนยิมหรอืประชาธปิไตย หากผูน้ำาจรงิจัง ตัง้ใจ รบัมือกบัการแพรร่ะบาด การบรหิาร
จัดการก็มีแนวโน้มมีประสิทธิภาพสูง

3.	การยอมปฏิบัติตามมาตรการท่ีออกโดยรัฐของคนในสังคม เม่ือเกิดโรคระบาด และรัฐเข้ามาบริ
หารจัดการในภาวะไม่ปกติ โดยออกระเบียบกฎเกณฑ์ ที่ทำาให้การดำารงชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
สังคมให้ความร่วมมือกับมาตรการของรัฐมากน้อยแค่ไหน เช่น การสวมหน้าการอนามัย การล้างมือ ทำาความ
สะอาดร่างกาย การรักษาระยะห่าง การห้ามออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำาหนด ในที่สุดแล้ว สังคมที่พลเมือง
ใช้วิจารณญาณและสร้างเครือข่ายช่วยกันและกัน ไม่ต้องรอให้รัฐชี้สั่งอย่างเดียว เป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยบรรเทา
ความรุนแรงของสถานการณ์ ซ่ึงประเทศไทยนับเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับรัฐ และสร้าง
เครือข่ายช่วยเหลือกันเอง หากจะมีใครสมควรได้รับการยกย่องในการรับมือกับโควิด-19 ก็คือพวกเราคนไทย
ทุกคน ปรบมือรัว
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วัคซีนในสังคม:
จาก “ข้อเท็จจริง” สู่ “การตระหนักร่วม” 

รศ.ดร. จักรกริช สังขมณี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ THE STANDARD

https://thestandard.co/social-immunity-of-vaccines-2/
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ในบทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้ทำาความเข้าใจการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจน
การทำาให้วัคซีนมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ในแง่ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสได้เท่านั้น หากแต่ต้อง
มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการและความเชื่อม่ันทางสังคมด้วย ประเด็นหลังนี้ผู้เขียนเรียก
ว่า “ภูมิคุ้มกันทางสังคม” ของวัคซีน ซ่ึงเป็นมิติที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง หากเราจะเข้าใจการทำางานและการ
แพร่กระจายของวัคซีน ซ่ึงดำาเนินไปพร้อม ๆ กับการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวัง และเชื้อ
ไวรัสในสังคม 

 ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าประเด็นสำาคัญของการอภิปรายถึงวัคซีน “ที่ดี” นั้นไม่ได้จำากัดอยู่แต่เพียงเรื่อง
ประสทิธภิาพของการป้องกนัรกัษาโรค หากแตเ่ชือ่มโยงกบับรบิทเรือ่งเวลา มูลค่า กระบวนการได้มา และความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานที่ผลิตและจัดหาด้วย กล่าวอีกอย่างก็คือว่า การที่ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์หนึ่งใดจะ
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และแพร่กระจายไปสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมได้นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อเท็จ
จริงที่ว่าเทคโนโลยีหรือผลผลิตดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพในเชิงเทคนิคในตัวมันเองแต่เพียงเท่านั้น หากแต่
กระบวนการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละการการยอมรบัในสงัคมยอ่มเกดิขึน้จากกระบวนการทีเ่ป็นผลมาจากการที่
สงัคมสามารถเขา้ถงึ มีสว่นรว่ม และยดึโยงกบัตำาแหนง่แหง่ทีท่างสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกจิ และอุดมคตขิอง
ผู้คนที่หลากหลายด้วย

ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนจะชีใ้หเ้หน็กระบวนการทีส่ำาคัญอีกประการหนึง่ซ่ึงตอ่เนือ่งจากกระบวนการทางเทคนคิ
และทางสังคมของการพัฒนาวัคซีนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว กระบวนการที่ว่าก็คือการกระจายวัคซีนให้แพร่
หลายออกไปในสงัคม การกระจายวคัซนีเป็นกระบวนการท่ีมีสำาคัญซ่ึงทำาใหป้ระเด็นขอ้เทจ็จรงิ (matters of fact) 
จากการศกึษาค้นควา้ทดลองทางวทิยาศาสตร ์ซ่ึงเป็นความรว่มมือของกลุม่คนและหนว่ยงานเฉพาะกลุ่ม ปรบั
เปลี่ยนจนกลายมาเป็นประเด็นที่รับรู้และตระหนัก (matters of concern) ร่วมกันในสังคมวงกว้าง ซึ่งเต็มไป
ด้วยผูค้นทีห่ลากหลายทัง้ในเชงิความคิดและทีม่า1 การกระจายวคัซนีจงึเป็นกระบวนการทีจ่ำาเป็นในการเชือ่มโยง
มิตเิชงิสถาบนัและความสมัพันธท์ีห่ลากหลายแบบเขา้ด้วยกนั ไม่วา่จะเป็นความเชีย่วชาญทางการแพทย ์สถาบนั
ทางการเมือง เทคโนโลยดิีจิตลั เครอืขา่ยทางสงัคม สือ่สารมวลชน ระบบระเบยีบของการจัดกลุม่ประชากร และ

1. Latour, Bruno. 2004. “Why Has Critique Run Out of Steam” From Matters of Fact to Matters of Concern” Critical Inquiry 
30: 225-248.
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การใหค้วามสำาคัญกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม บทความนีจ้ะนำาประเทศออสเตรเลียมาเป็นตวัอยา่ง เพ่ือ
เป็นกรณศีกึษาใหก้บัสงัคมไทยได้ลองขบคิดและเปรยีบเทยีบกับปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยโดยผูอ่้านเอง 

 
จากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ สู่การไหลเวียนของวัคซีนในสังคม

ในชว่งปลายปี 2020  หรอืราวหนึง่ปีหลงัจากการเริม่แพรร่ะบาดของเชือ้โควดิ-19 เป็นชว่งทีห่ลายประเทศทัว่
โลกเริม่วางแผนในการรบัเอาวคัซีนมาใชเ้พ่ือการบรรเทาสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ในเดือน พฤศจิกายน 2020 
รฐัสภาของออสเตรเลียได้ลงมตเิหน็ชอบ The Australian COVID-19 Vaccination Policy2 ซึง่เป็นการกำาหนด
แนวทางการการกระจายวัคซีนโควิด 19 ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีหลักสำาคัญคือประชาชนออสเตรเลียต้อง
ได้รบัวคัซีนท่ีมีความปลอดภัยและประสทิธภิาพโดยไม่มีค่าใชจ่้าย นโยบายดังกล่าวได้กำาหนดกลยทุธก์ารสือ่สาร
ในการให้ข้อมูลที่ทันท่วงที โปร่งใส เชื่อถือได้แก่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารที่สม่ำาเสมอ
และโปร่งใสผ่านช่องทางของรัฐบาลออสเตรเลียและสื่อต่างๆ โดยมีข้อความสำาคัญ ประกอบด้วย 

1) วัคซีนโควิดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องชุมชนชาวออสเตรเลีย 

2) เป้าหมายคือการเข้าถึงและขนส่งวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแก่ชาวออสเตรเลียทุกคน 

3) รัฐบาลจะเฝ้าติดตามกระบวนการกำากับดูแลอย่างเข้มงวดเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าวัคซีนที่จะนำามาใช้นั้นมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้งาน 

4) วัคซีนจะถูกกระจายไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อน 

5) กลุ่มที่จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนก่อนนั้นจะคำานึงจากคุณสมบัติของวัคซีน ผลการทดสอบของวัคซีน ตลอด
จนสถานการณ์การระบาด 

6) ประชาชนออสเตรเลียจะได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามปริมาณวัคซีนที่มากขึ้น 

7) สง่เสรมิใหป้ระชาชนออสเตรเลยีรบัขอ้มูลทีแ่หลง่ทีมี่ความนา่ชือ่ถอืเพ่ือชว่ยในการตดัสนิใจและตดิตาม
ข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ 

รัฐสภาของออสเตรเลียได้ลงมติเห็นชอบ 
The Australian COVID-19 Vaccination Policy
ซึ่งเป็นการกำาหนดแนวทางการการกระจายวัคซีนโควิด 19
ในประเทศออสเตรเลีย  โดยมีหลักสำาคัญคือประชาชนออสเตรเลีย
ต้องได้รับวัคซีนที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่กี่เดือนต่อมา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2021 ได้มีการเผยแพร่ Australia’s COVID-19 vaccine national 

2. Australian Government. https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/12/covid-19-vaccination-austra-
lian-covid-19-vaccination-policy.pdf
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roll-out strategy3 โดยกำาหนดลำาดับประชากรในการรับวัคซีนซ่ึงแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้
ประชากรถูกแบ่งออกเป็น 16 กลุ่มอยู่ภายใต้ 5 ช่วงเวลา โดยในช่วงแรก ประชากรออสเตรเลียที่จะได้รับการ
ฉดีวคัซนีโควดิ คือ ผูพ้ำานกัในสถานดูแลผูส้งูอายรุวมถงึผูท้ำางานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูพิ้การรวมถงึผูท้ำางานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า และผู้ที่งานที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนและการกักกันโรค ผ่านโรง
พยาบาลทั่วออสเตรเลียกว่า 30-50 โรงพยาบาล

ทัง้นีน้ายกรฐัมนตร ีScott Morrison ได้กล่าววา่ประชาชนกลุ่มแรกทีมี่ความเสีย่งสงูจะได้รบัวคัซีนประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยคาดการว่าจะได้รับวัคซีน Pfizer หากผ่านการรับรองจากหน่วยงานบริหารสินค้า
รักษาโรค (Therapeutic Goods Administration, TGA) ซึ่งคาดว่ากระบวนการรับรองจะเสร็จสิ้นภายในเดือน
มกราคม 2021 ทั้งนี้จะเป็นวัคซีน Pfizer ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ ส่วนประชากรส่วนใหญ่ภายในประเทศคาด
ว่าจะได้รับวัคซีน AstraZeneca ซึ่งสามารถผลิตได้ภายในประเทศ4

ในชว่งปลายเดือนมกราคม 2021 รัฐบาลสหพันธรฐัได้เริม่การณรงค์ทางสังคมผ่าน COVID-19 vaccine 
information campaign ด้วยเงินลงทุนกว่า 23.9 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การณรงค์นี้เกิดขึ้นภาพหลังหน่วย
งานบริหารสินค้ารักษาโรค (Therapeutic Goods Administration, TGA) ได้อนุมัติวัคซีน Pfizer ซึ่งถือเป็น
วคัซีนโควดิ 19 ตวัแรก โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งความม่ันใจแกป่ระชาชนในวงกวา้งในเรือ่งของความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของวัคซีน ตลอดจนให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการฉีดวัคซีนรวมไปถึงข้อมูลการเข้ารับวัคซีน ผ่าน
สื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และดิจิตอลมีเดีย5 โดยการรณรงค์ที่ว่านี้ประกอบด้วย 3 
ระยะ ได้แก่

1) การยนืยนัว่าวัคซนีได้ผา่นกระบวนการรบัรองโดยหนว่ยงานออสเตรเลีย ถงึความปลอดภัยและประสทิธภิาพ

2) การให้ข้อมูลถึงแผนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะแก่ Priority groups ตลอดจนปริมาณโดสที่ควรได้รับ

3) การแจ้งประชาชนถึงข้อมูลสำาหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งในเรื่องสถานที่ หระบวนการ ปริมาณโด
สที่ควรได้รับ ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือการเข้ารับวัคซีนอื่นๆ 

จากนโยบาย “ข้อเท็จจริง” สู่ “ข้อตระหนัก”
นอกจากประกชากรกลุ่มเสีย่งและผูเ้กีย่วขอ้งหลกัเชน่บุคลากรทางการแพทยแ์ละผูป้ฏบิตักิารด่านหนา้ด้าน

ต่างๆ แล้ว การเริ่มกระจายวัคซีนออกสู่สาธารณชนโดยกว้างย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความ
เชื่อม่ันและการยอมรับ ท่ามกลางกระบวนการดังกล่าวนี้ ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องทำางาน
ร่วมกับสถาบันทางการเมืองในเชิงนโยบาย และดึงเอาเครือข่ายทางสังคม รวมถึงมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ 

3. COVID-19 vaccination – Australia’s COVID-19 vaccine national roll-out strategy. Australian Government, Department of 
Health; 27 January 2021. https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-australias-covid-19-vac-
cine-national-roll-out-strategy

4. Lara Pearce. Four million Australians to be vaccinated for coronavirus by end of March; 7 January 2021. https://ww-
w.9news.com.au/national/coronavirus-vaccine-update-four-million-australians-by-end-march-scott-morrison/45f2fdba-66ca-
4ea5-bea9-b0356c0b9e4c

5. Australia’s COVID-19 vaccine information campaign begins, Department of Health; 27 January 2021. https://www.health.
gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/australias-covid-19-vaccine-information-campaign-begins
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การเมือง และวัฒนธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาในการปรับเปล่ียน “ข้อเท็จจริง” ทางวิทยาศาสตร์ ให้กลายมา
เป็น “ข้อตระหนัก” ร่วมทางสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการทำางานร่วมกันระหว่างวัคซีนกับตัวแสดงอ่ืนๆ มาก
ขึ้น ท่ามกลางกระบวนการดังกล่าวนี้เราจะเริ่มเห็นว่าข้อมูลทางเทคนิคจะถูกนำามาผสมผสานและเชื่อมโยงกับ
มิติและความสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบที่หลากหลายออกไป 

ผลผลิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องทำางานร่วมกับสถาบันทางการเมือง
ในเชิงนโยบาย และดึงเอาเครือข่ายทางสังคม รวมถึงมิติต่างๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมเข้ามาร่วมพิจารณาในการปรับเปลี่ยน “ข้อเท็จจริง” ทางวิทยาศาสตร์
ให้กลายมาเป็น “ข้อตระหนัก” ร่วมทางสังคม

 ในกรณขีองประเทศออสเตรเลยี เราสามารถพิจารณากระบวนการดังกล่าวออกเป็นมิตติา่งๆ ซ่ึงอาจจะ
ไม่ครอบคลุมแง่มุมทั้งหมด แต่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่จะพอให้เห็นภาพของกระบวนการปรับเปลี่ยนที่ว่านี้ได้บ้าง

การสร้างข้อตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

ระยะแรกของ COVID-19 vaccine information campaign จะเนน้การสือ่สารเพือ่ยืนยันว่าวัคซนีได้ผา่น
กระบวนการอนุมัติเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพผ่านสื่อรณรงค์ประเภทต่างๆ ได้แก่ วิดีทัศน์ 
โปสเตอร์ และสื่อทางสังคมต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่สำาคัญ เช่น 

1)	How	COVID-19	Vaccines	work ตัวอย่างเช่น วิดีทัศน์แสดงถึงขั้นตอนการทำางานของวัคซีนภายใน
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รา่งกายหลงัจากได้รบัการฉดีวคัซนี6  จากวดีิทศันดั์งกลา่วนัน้มีการใช ้animated explainer video ผา่นกราฟฟิก
ที่เรียบง่ายและการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงการแสดงข้อความสำาคัญ “Safe. Effective. Free” อยู่
หลายครั้งตลอดวิดีทัศน์

2)	How	vaccines	are	tested	and	approved ตัวอย่างเช่น วิดีทัศน์รูปแบบ animated explainer 
video อธิบายถึงขั้นตอนการทำางานของหน่วยงานบริหารสินค้ารักษาโรค (Therapeutic Goods Administra-
tion, TGA) ในการรับรองและอนุมัติวัคซีนโควิด 19 ทั้ง 6 ขั้นตอน โดยมีข้อความสำาคัญ คือ ความปลอดภัย 
คุณภาพ และประสิทธิภาพ (Safety. Quality. Effectiveness)7

 

นอกจากวิดีทัศน์รูปแบบที่มีภาคกราฟฟิคเคลื่อนไหวประกอบแล้ว ยังมีวิดีทัศน์ที่มีบุคคลอธิบายถึงผลก
ระทบของไวรัสโควิด-19 กระบวนการรับรองวัคซีนและแนวทางการกระจายวัคซีน8 ยกตัวอย่าง ในสื่อวิดีทัศน์
นี้ได้มี Professor John Skerritt จาก TGA กล่าวยืนยันว่า “วัคซีนจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อพวกเรามีข้อมูล
ที่เพียงพอว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัย” ตลอดจนมีนายแพทย์ Nick Coastworth แพทย์โรคติด
เชื้อ และ Professor Alison McMillan หัวหน้าการพยาบาลและผดุงครรภ์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้
เชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือที่จะเป็นโฆษกในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน อย่างไรก็ตามอาจมีข้อคำาถาม
ที่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะเจาะเข้าถึงคนทุกกลุ่ม เนื่องจากออสเตรเลียมีความหลากหลาย 

6. COVID-19 vaccines-How vaccine work. Australian Government, Department of Health; 25 January 2021. https://www.
youtube.com/watch?v=0AssZJ0N2Ls&t=1s

7. COVID-19 Vaccines- TGA approval process (animation). Australian Government, Department of Health; 3 February 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=XxJ7dnltvtI

8. COVID-19 Vaccines – Live action montage (30 seconds). Australian Government, Department of Health; 27 January 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=BL62mNLOdzQ
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จึงอาจจะต้องใช้ตัวแทนกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้นำาทางศาสนาและวัฒนธรรม9 อีกทั้งความปลอดภัยของวัคซีนถือว่า
เป็นข้อกังวลหลักของสาธารณชน การสื่อสารที่ยืนยันถึงความปลอดภัยจึงถือว่าเป็นหัวใจหลัก อย่างไรก็ตาม
การสื่อสารถึงผลข้างเคียง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลความปลอดภัยอย่างโปร่งใสและสม่ำาเสมอจะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่สังคม

นอกจากสื่อวีดิทัศน์แล้ว สื่อทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพนิ่งถูกเผยแพร่ในระยะแรกของแคมเปญเม่ือ
วันที่ 28 มกราคม 2021 เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการฉีดวัคซีนโดยมีข้อความสำาคัญ คือ 1) Stay up to date 
2) Vaccine protect 3) TGA approval process และ 4) Vaccines free10

9. Jessica Kaufman.  The government is spending almost A$24m to convince us to accept a COVID vaccine. But will its 
new campaign actually work?; 28 January 2021. https://theconversation.com/the-government-is-spending-almost-a-24m-to-
convince-us-to-accept-a-covid-vaccine-but-will-its-new-campaign-actually-work-154062

10. COVID-19 vaccines campaign social media. Australian Government, Department of Health, https://www.health.gov.au/
initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/covid-19-vaccination-campaign-materials/covid-19-vaccination-campaign-other-re-
sources/covid-19-vaccines-campaign-social-media
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นอกจากการสือ่สารทีม่าจากรฐับาลสหพันธรฐัในขา้งตน้แล้ว รฐับาลมลรฐัยงัมีการสือ่สารถงึความปลอดภัย
ของวัคซีนไปยงัประชาชนในแตล่ะรฐัเพ่ือสรา้งความม่ันใจเชน่เดียวกนั ตวัอยา่งเชน่ Facebook page ของ ACT 
Health ได้เผยแพรโ่พสในรปูแบบ Fact check เม่ือวนัที ่3 ตลุาคม 2021 วา่ การพัฒนาและรบัรองวคัซีนโควิด
นัน้ไม่ได้เกดิขึน้อยา่งเรง่รดั (COVID-19 vaccine development and approvals were not rushed) พรอ้มให้
เหตผุลวา่การแพรร่ะบาดของโควดิ 19 ทำาใหน้กัวจัิยและผูพั้ฒนาวคัซนีจากทัว่โลกจัดลำาดับความสำาคัญของการ
พัฒนาวัคซีนเปน็ลำาดับแรก มีการลงทุนด้วยงบประมาณจำานวนมากในการทำาวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ซึ่ง
ชว่ยใหน้กัวจัิยเขา้ใจไวรสั ทัง้นีโ้คโรนา่ไวรสั เป็นกลุ่มไวรสัทีรู่จั้กดีอยูแ่ล้วจากการระบาดของ SARS ในปี 2003 
และ MERS ในปี 2012 ทำาให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจธรรมชาติของไวรัส 

โดยในออสเตรเลียมีหน่วยงาน TGA ซึ่งจะรับรองวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเท่านั้นโดย 
TGA สามารถเข้าถึงข้อมูลการทดลองทางคลินิก (Clinical trial data) ได้ตลอดเวลาจึงทำาให้กระบวนการตรวจ
สอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โพสดังกล่าวนี้ได้รับ engagement จากผู้ใช้ Facebook โดยมีผู้กด reaction กว่า 
14,000 คน มีการเผยแพรต่อ่กว่า 449 ครัง้ และมีการแสดงความเหน็ใตโ้พสวา่เป็นขอ้มูลทีน่า่สนใจโดยเฉพาะ
กับกลุ่มที่ลังเลที่จะเข้ารับวัคซีน เช่น comment ที่ว่า “This is a very good to read. Excellent information. 
Helping those who hesitate to make an informed decision- yes or no. Giving those who made 
the decision to have the vaccine to know there was a lot of research done before the Jan....”11 

การสร้างข้อตระหนักในเชิง “Community Spirit” 

การสร้างข้อตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยอาจจะยังมีความใกล้ชิดกับข้อเท็จจริงทางเทคนิคอยู่ไม่
น้อย แต่อย่างที่เราจะได้เห็นต่อไป การสร้างข้อตระหนักจะเริ่มมีการดึงเอาส่วนผสมหรือมิติที่กว้างออกไปเข้า
มาจัดวางร่วมกับข้อมูลของวัคซีนและการระบาดมากขึ้น เช่น 

11. COVID-19 Vaccine fact. ACT Health’s Post. 3 Oct 2011
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1)	การรณรงค์ว่าด้วย	“Arm	yourself	against	COVID-19”	

รัฐบาลสหพันธรัฐได้ออกแคมเปญ Arm Yourself เพื่อรณรงค์ให้ชาวออสเตรเลียที่มีสิทธิ์รับวัคซีนเข้ารับ
การฉีดวัคซีนโควิด 19 เพ่ือปกป้องตัวเอง คนที่รักและห่วงใย ตลอดจนชุมชน12 โดยสื่อด้วยภาพผู้คนหลาก
หลายเชื้อชาติ เพศ และช่วงอายุ ถกแขนเสื้อโชว์พลาสเตอร์ยาปิดแผลบนพ้ืนฉากหลังสีพาสเทลเพ่ือสื่อว่าคน
เหลา่นีไ้ด้รบัการฉดีวคัซีน พรอ้มกบัขอ้ความทีว่า่ “การเขา้รบัวคัซีนเป็นแนวทางป้องกนัไวรสัทีดี่ทีส่ดุสำาหรบัคุณ 
และเป็นหนทางเดียวท่ีจะทำาให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปกป้องตัวเอง และสนับสนุน
ครอบครัวของคุณ เพื่อนของคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ ชุมชนของคุณ หรือใครก็ได้ที่คุณรัก มาทำาสิ่งเดียวกัน 
(A COVID-19 vaccine is your best defence, and our only way forward. Now’s the time to protect 
yourself, and encourage your family, your friends, your workmates, your community, someone 
you love to do the same. Find out when you can book your vaccination.)”13

รัฐบาลสหพันธรัฐได้ออกแคมเปญ Arm Yourself
เพื่อรณรงค์ให้ชาวออสเตรเลียที่มีสิทธิ์ รับวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
เพื่อปกป้องตัวเอง คนที่รักและห่วงใย ตลอดจนชุมชน
โดยสื่อด้วยภาพผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ เพศ และช่วงอายุ ถกแขนเสื้อ
โชว์พลาสเตอร์ยาปิดแผลบนพื้นฉากหลังสีพาสเทล
เพื่อสื่อว่าคนเหล่านี้ได้รับการฉีดวัคซีน

12. Arm yourself against COVID-19. Australian Government, Department of Health. https://www.health.gov.au/news/arm-
yourself-against-covid-19

13. Now is the time to protect yourself (30 second ad for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Australian Govern-
ment, Department of Health; 14 July 2021.  https://www.youtube.com/watch?v=TrW932Ga_Mg
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อย่างไรก็ตาม Associate Professor Tom van Laer ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เรื่องเล่า จากมหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ได้กล่าวว่า การยอมรับพฤติกรรมนั้นอาศัยความเชื่อมันและแรงจูงใจ โฆษณาชิ้นนี้สร้างความเชื่อมั่นใน
วัคซีนแต่ยังขาดการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนเข้ารับการฉีดวัคซีน14 ถึงแม้ว่าการรณรงค์ดังกล่าวนี้มีการเผยเพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ และได้มีการปรับให้เหมาะสม
กบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษาตลอดจนประชากรชาวอะบอรจิินและคนพ้ืนเมืองหมู่เกาะชอ่งแคบ 
Torres อยา่งไรกต็ามมีการตัง้ขอ้สงัเกตวา่การรณรงค์นีอ้าจเขา้ไม่ถงึกลุ่มชมุชนทีมี่ความหลากหลาย และถกูตัง้
ข้อสังเกตว่าคำาว่า Arm yourself นั้นถูกแปลเป็นภาษาอื่นๆ ได้หรือไม่และอย่างไร 

นอกจากการรณรงค์ “Arm yourself against COVID-19” ของรัฐบาลสหพันธรัฐ รัฐบาลมลรัฐได้มีการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนด้วยข้อความในเชิง Community spirit เช่น Facebook page 
ของ ACT Health ได้ใช้ภาพโปรไฟล์ที่มีข้อความว่า “I’ve had the COVID-19 vaccine. Keep CBR safe & 
strong.” รวมถงึการสือ่สารในทำานองเดียวกนัในโพสอ่ืนๆ เชน่ โพสอัพเดทจำานวนผูเ้ขา้รบัวคัซนี พรอ้มขอ้ความ
ที่ว่า “Thank you for keeping Canberra safe and strong.” ที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมดูแลสังคมด้วยการ
เข้ารับวัคซีนโควิด 1915

14. Chris Pash. Vaccine arm yourself commercial as exciting as a ‘bowl of cereal’.  https://www.adnews.com.au/news/
vaccine-arm-yourself-commercial-as-exciting-as-a-bowl-of-cereal

15. ACT COVID-19 vaccination tracker. ACT Health’s Post. 24 September 2011.



วัคซีนในสังคม : จาก “ข้อเท็จจริง” สู่ “การตระหนักร่วม” 74

การสร้างความตระหนักในเชิง “Lure of social freedom” 

“Spread	freedom”	campaign?

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2021 รัฐบาลสหพันธรัฐได้เผยแพร่แคมเปญ Spread freedom เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มี
สทิธิร์บัวคัซีนเขา้รบัการฉดีวคัซนี16 แคมเปญนีอ้อกมาในขณะทีป่ระชากรออสเตรเลยีทีมี่สทิธิร์บัวคัซนีได้รบัวคัซีน
ครบ 2 เข็มแล้วกว่าร้อยละ 73 และต้องการให้ประชาชนออสเตรเลียออกมารับวัคซีนมากขึ้น ผ่าน tag line ที่
ว่า “Spread freedom” แคมเปญนี้สื่อสารถึงการใช้ชีวิตอิสระผ่านเรื่องราวการไปผับ การพบปะครอบครัว และ
การเดินทาง เพื่อสื่อสารถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนว่าพวกเขาอาจจะพลาดสิ่งเหล่านี้ พร้อมกับข้อความปิดท้ายใน
เชิงเชิญชวนที่กล่าวว่า “We almost there Australia. Book your COVID-19 vaccination at Australia.
gov.au” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทำานัดเข้ารับการฉีดวัคซีน17

รัฐบาลสหพันธรัฐได้เผยแพร่แคมเปญ Spread freedom
เพื่อรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน
ผ่าน tag line ที่ว่า “Spread freedom”
แคมเปญนี้สื่อสารถึงการใช้ชีวิตอิสระผ่านเรื่องราวการไปผับ
การพบปะครอบครัว และการเดินทาง เพื่อสื่อสารถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ว่าพวกเขาอาจจะพลาดสิ่งเหล่านี้

Roll up for WA campaign

มลรัฐ Queensland และ Western Australia เป็นรัฐที่มีอัตราการเข้ารับวัคซีนโควิดน้อยที่สุด ดังนั้น
รัฐบาลมลรัฐจึงรณรงค์ให้ประชาชน อาจเนื่องมาจากรัฐเหล่านี้ไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงเหมือนรัฐ NSW, 
Victoria และ ACT อย่างไรก็ตามรัฐบาลมลรัฐได้พยายามสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ตัวอย่าง
เช่น รัฐบาลมลรัฐ Western Australia (WA) ได้ลงทุนกว่า 3.6 ล้านดอลลาห์ออสเตรเลียผ่านแคมเปญ Roll 
up for WA เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในรัฐเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยแคมเปญนี้มุ่งเป้าหมายรณรงค์ประชากรวัย
รุ่นโดยสื่อสารว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถที่จะเดินทาง สนุกกับการเล่นกีฬา คอนเสิร์ต ตลอดจนกิจกรรม
ครอบครัว ไม่ใช่เฉพาะภายในรัฐ WA แต่รวมถึงในรัฐอื่นๆตลอดจนในต่างประเทศ  โดยโฆษณาชิ้นนี้จะถูกเผย
แพร่ระหว่าง Australian Football League (AFL) grand final รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย วิทยุ และป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่   

16. Spread Freedom. Australian Government, Department of Health; 24 October 2021. https://www.health.gov.au/news/
spread-freedom

17. Spread Freedom (30 second TVC). Australian Government, Department of Health; 24 October 2021.  https://www.youtube.
com/watch?v=RBZFhZMGupQ
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Roll	up	for	WA	campaign

มลรัฐ Queensland และ Western Australia เป็นรัฐที่มีอัตราการเข้ารับวัคซีนโควิดน้อยที่สุด ดังนั้น
รัฐบาลมลรัฐจึงรณรงค์ให้ประชาชน อาจเนื่องมาจากรัฐเหล่านี้ไม่มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงเหมือนรัฐ NSW, 
Victoria และ ACT อย่างไรก็ตามรัฐบาลมลรัฐได้พยายามสนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ตัวอย่าง
เช่น รัฐบาลมลรัฐ Western Australia (WA) ได้ลงทุนกว่า 3.6 ล้านดอลลาห์ออสเตรเลียผ่านแคมเปญ Roll 
up for WA เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในรัฐเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยแคมเปญนี้มุ่งเป้าหมายรณรงค์ประชากรวัย
รุ่นโดยสื่อสารว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถที่จะเดินทาง สนุกกับการเล่นกีฬา คอนเสิร์ต ตลอดจนกิจกรรม
ครอบครัว ไม่ใช่เฉพาะภายในรัฐ WA แต่รวมถึงในรัฐอ่ืนๆตลอดจนในต่างประเทศ18 โดยโฆษณาชิ้นนี้จะถูก
เผยแพร่ระหว่าง Australian Football League (AFL) grand final รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย วิทยุ และ
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่19 

การสร้างความตระหนักในเชิง “Fear-based” 

Don’t	be	complacent

โฆษณา Don’t be complacent ได้ถูกเผยแพร่เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2021 ในซิดนีย์ขณะที่กำาลังมี
การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าและอยู่ภายใต้การล็อคดาวน์เป็นสัปดาห์ที่ 3 โฆษณาชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเม่ือติดไวรัสผ่านภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีปัญหากับระบบทางเดินหายใจและต้อง

18. Roll up for WA. Government of Western Australia.  https://rollup.wa.gov.au/

19. Pip Christmass.  New $3.6 million Roll Up for WA advertising campaign encourages vaccine uptake; 21 September 
2021. https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/new-36-million-roll-up-for-wa-advertising-campaign-encourages-vac-
cine-uptake-c-4028034
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อาศัยเครื่องช่วยหายใจ20 ทั้งนี้ Paul Kelly, Chief Medical Officer ได้กล่าวว่าข้อความสำาคัญคือเราต้องการ
ให้ประชาชนออสเตรเลียเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เขากล่าวว่า “ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะชะล่าใจ ไม่ใช่เวลาที่จะ
ลังเล แต่เป็นเวลาที่ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม (“This is not a time for 
complacency, it is not a time for frustration, it is a time for actually recognising that and taking 
that responsibility for yourself, your family and the community.)”21 

จะเหน็ได้วา่กระบวนการและปฏบิตักิารปรบัเปลีย่นขอ้เทจ็จรงิทางเทคนคิเกีย่วกบัวัคซีน ใหก้ลายมาเป็นขอ้
ตระหนักของผู้คนในสังคมนั้นไม่สามารถจะดำาเนินการไปได้หากเน้นไปที่การนำาเสนอข้อเท็จจริงทางเทคนิคแต่
เพียงอยา่งเดียว การจดัวาง การกระจาย และความแพรห่ลายยอมรบัวคัซนีในสงัคมเป็นผลมาจากความสามารถ
ในการเชื่อมโยงข้อเท็จจจริงดังกล่าวนั้นกับมิติและข้อห่วงใยอื่นๆ ในสังคม เช่น ความปลอดภัย จิตสำานึกของ
ความเป็นชุมชน เสรีภาพ และความหวาดกลัว เป็นต้น ในที่นี้ ผู้เขียนไม่ได้ต้องการสนับสนุนหรือเสนอว่าข้อ
เทจ็จรงิทางวทิยาศาสตรเ์ป็นสิง่ทีไ่มม่คีวามสำาคญั หากแตเ่ป้าหมายของบทความพยายามจะชีใ้หเ้หน็วา่ ความ
สำาเรจ็ของการทำางานของผลผลิตทาง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนสงัคมลว้นแลว้แตเ่ป็นผลมาจากการเชือ่ม
โยงความเป็นเทคนิคดังกล่าวกับบริบทเชิงการเมือง วัฒนธรรม อุดมคติ และความคาดหวังของสังคมให้ได้ 
เพราะในความเป็นจรงิแลว้ ผลผลติทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีไ็ม่เคยดำารงอยูท่า่มกลางสญุญากาศ หาก
แต่เป็นผลมาจากการผลิตสร้างขึ้นทางสังคมทั้งสิ้นนั่นเอง  

20. COVID-19 Health Campaign - Don’t be complacent. Australian Government, Department of Health; 12 July 2021. https://
www.youtube.com/watch?v=5v0Xc4dWYH4

21. Karen Barlow. Graphic COVID-19 scare campaign under way while Australians are urged to ‘arm’ themselves; 11 July 
2021. https://www.canberratimes.com.au/story/7335447/graphic-scare-and-care-in-public-covid-19-campaign/
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วัคซีนหลากหลายยี่ห้อได้รับการอนุมัติในช่วงเวลาไม่นานนักในหลายประเทศทั่วโลกหลังจากการค้นคว้า
วิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดปีและการทดลองทางคลินิกตัวอย่างวัคซีนโควิด-19 นับครั้งไม่ถ้วน ในเดือน
ธนัวาคมปี 2563 จนีเริม่อนมัุตใิหใ้ชวั้คซีนซิโนฟารม์สำาหรบัการใชง้านทัว่ไป1 สหราชอาณาจกัรเริม่อนมัุตวิคัซีน
ไฟเซอร์และแอสตร้าเซเนก้าสำาหรับการใช้งานฉุกเฉิน2 และในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ยาวไปถึงเดือนมิถุนายน
ในปีถดัมา องค์การอนามัยโลกกไ็ด้ทยอยอนมัุตวิคัซีนหกยีห่อ้สำาหรบัการใชง้านฉกุเฉนิ3 แนน่อนวา่การทีบ่รษิทั
ตา่งๆสามารถผลิตวคัซีนโควดิออกมาใชไ้ด้อยา่งรวดเรว็จะชว่ยคลายความกงัวลใจในวงการแพทยไ์ปได้บา้ง แต่
การมีวคัซีนโควดิหลากหลายชนดิกส็รา้งความสบัสน ใหก้บัประชาชนทัว่ไปอยูไ่ม่นอ้ย โดยเฉพาะในเรือ่งการแบง่
แยกวัคซีนที่ “ดี” หรือ “ดีกว่า” ออกจากวัคซีนที่ “แย่” หรือ “แย่กว่า” การสื่อสารที่ชัดเจนเรื่องความเสี่ยงและ
ประโยชน์ของวัคซีนแต่ละประเภทจึงเป็นกุญแจสำาคัญสำาหรับรัฐบาลของทุกประเทศในการรับมือกับโรคระบาด
ครั้งนี้อย่างมีประสิทธิผล ไม่เช่นนั้นแล้ว ความสับสนในเบื้องต้นก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังซี่งอาจ
จะกลายเป็นอุปสรรคต่องานด้านสาธารณสุข เช่น การนำาเข้าวัคซีนบางยี่ห้อมากหรือน้อยเกินไป (oversupply/
undersupply) หรือแม้กระทั่งการทำาให้เกิดความลังเลใจของประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน (vaccine 
hesitancy)

การสื่อสารทัศนคติผ่านคำาพูด

บทความนี้หยิบยกกรอบการวิจัยที่ชื่อว่า “อะเพรเซิล” (Appraisal) ออกแบบโดย เจมส์ มาร์ติน และ ปี
เตอร์ ไวท์4 สองนักภาษาศาสตร์เชิงหน้าที่ (functional linguistics) กรอบการวิจัยนี้มองเห็นภาษาเป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการแสดงทัศนคติต่างๆทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ มีการแบ่งวิธีการแสดงทัศนคติออกได้เป็นสาม

1. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccine-china-idUSKBN29505P

2. https://www.nature.com/articles/d41586-020-03441-8, https://www.gov.uk/government/news/one-year-anniversary-of-uk-ap-
proving-oxfordastrazeneca-covid-19-vaccine

3. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01497-8

4. Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). The Language of Evaluation: Appraisal in English. Palgrave.
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ประเภทด้วยกัน คือ

1) การแสดงอารมณ์ความรู้สึก (affect) เช่น อารมณ์ที่รู้สึกกลัว/มั่นใจ

2) การประเมินคุณค่าของสิ่งของและการกระทำา (appreciation) เช่น วัคซีนดี/ไม่ดี

3)การตัดสินลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของคน (judgement) เช่น คนที่มีความรับผิดชอบ/สะเพร่า

บทความนี้หยิบยกกรอบการวิจัยที่ชื่อว่า “อะเพรเซิล” (Appraisal) ออกแบบโดย
เจมส์ มาร์ติน และ ปีเตอร์ ไวท์ สองนักภาษาศาสตร์เชิงหน้าที่ (functional linguistics)
กรอบการวิจัยนี้มองเห็นภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงทัศนคติต่างๆ
ทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ

นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับระดับของทัศนคติที่แสดงออกมาด้วยการใช้คำาที่มีน้ำาหนักแตกต่างกันผ่าน
คำาขยายชนิดต่างๆ เช่น เมื่อกล่าวถึงวัคซีน“ที่ดี”เราอาจเลือกเพิ่มหรือลดน้ำาหนักการประเมินคุณค่าเชิงบวกนี้
ผ่านคำาพูดว่า วัคซีนนี้มีประโยชน์ “อย่างยิ่ง” แทนที่จะบอกว่า”ค่อนข้าง” มีประโยชน์ หรือในบางครั้งเราอาจ
จะเลือกพูดว่าวัคซีนชนิดนี้ “ส่วนใหญ่” มีประสิทธิผลดี แทนที่จะพูดว่า วัคซีนนี้มีประสิทธิผลดี “บ้างในบาง
ครัง้”  น้ำาหนกัของการประเมินคณุคา่ทีแ่ตกต่างกันอาจจะแสดงผา่นคำาขยายเชงิปรมิาณทีบ่ง่ชี้ถงึจำานวนที่แตก
ต่าง เช่น วัคซีนนี้มีประโยชน์ “หลากหลาย” ที่ฟังดูแล้วมีน้ำาหนักมากกว่าบอกว่า วัคซีนนี้มีประโยชน์ “สองสาม
ประการ” หรือการใช้คำาขยายที่บ่งชี้ขอบเขต เช่น วัคซีนนี้มีประโยชน์ “ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น” หรือ ใช้คำา
ขยายที่กำาหนดขอบเขตด้วยลักษณะร่วมบางประการ เช่น วัคซีนชนิดนี้ “ส่งผลดีต่อประชากรทุกเพศทุกวัย” ใน
ขณะที่วัคซีนอีกประเภทหนึ่งมีประสิทธิผลดีกับประชากรที่ “มีอายุมากกว่า 60”เท่านั้น

ในการสื่อสารคำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิดนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศจำาเป็นต้องใช้ภาษาในการ
ประเมินคุณค่าทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชน ตัวอย่างเช่น การใช้คำาว่า “ผลประโยชน์” 
หรอื “การปกป้อง” เพ่ือเนน้คุณค่าในเชงิบวก หรอืการใชค้ำาวา่ “ความเสีย่ง” หรอื “ผลขา้งเคียง” เพ่ือเนน้คุณค่า
เชิงลบ  ในขณะเดียวกันก็ใช้คำาขยายในระดับต่าง ๆ เพื่อปรับระดับการประเมินคุณค่าทั้งในเชิงบวกและลบ ใน
การสือ่สารเรือ่งความเสีย่งกบัผลประโยชนท์ีมี่โอกาสจะเกดิขึน้ได้อยา่งสมดุล เรือ่งนีน้บัได้วา่เป็นเรือ่งทีล่ะเอียด
อ่อนอยา่งมากตอ่การรบัรูข้องผูค้น โดยเฉพาะในชว่งทีส่ถานการณโ์รคระบาดกำาลงัเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็

ในบทความนี้ ผู้เขียนทั้งสองคนขอนำาเสนอข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบการใช้ภาษาแสดง ‘การประเมิน
คุณค่า’ (appreciation) รปูแบบตา่งๆ ทีร่ฐับาลไทยและรฐับาลออสเตรเลยีใชใ้นการสือ่สารเกีย่วกบัวคัซีนโควิด
กับประชาชนอย่างเป็นทางการ แถลงการณ์ของรัฐบาลที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันในบทความนี้ล้วนเป็นเนื้อหา
หลักของการสื่อสารด้านสาธารณสุข เช่น ประกาศหรือคำาแนะนำาจากทางการซ่ึงนักการเมืองและสื่อมวลชน
แขนงต่างๆมักนำาไปอ้างอิงต่ออย่างกว้างขวาง ตัวอย่างของประเทศไทยที่เราหยิบยกมาใช้ในการวิเคราะห์
คือแถลงการณ์คำาแนะนำาด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานและบุคลากรของรัฐระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
กนัยายน 2564 สว่นตวัอยา่งของออสเตรเลียนัน้หยบิยกมาจากแถลงการณต์อ่สาธารณะของกลุม่ทีป่รกึษาด้าน
เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Technical Advisory Group on 
Immunisation หรือ ATAGI) เกี่ยวกับการใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและวัคซีนไฟเซอร์ระหว่างเดือนเมษายนถึง
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เดือนกรกฎาคมในปีเดียวกัน5 

“วัคซีนที่ดีที่สุด” ของไทย

ประชาชนไทยเริม่ตืน่ตวักบัโควดิตัง้แตต่รวจพบผูต้ดิเชือ้รายแรกของประเทศทีเ่ป็นผูเ้ดินทางจากเมืองอู่ฮ่ัน 
ประเทศจีนในวันที่ 12 มกราคม 25636  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาให้
ความมั่นใจกับประชาชนอย่างหนักแน่นในวันที่  25 มกราคม 2563 ว่าโควิดเป็นเพียงแค่ “โรคหวัดโรคหนึ่ง”7  
แตท่วา่หลังจากนัน้เพียงไม่กีว่นั มหากาพยแ์หง่การระบาดของโรคโควดิภายในประเทศไทยกเ็ริม่ตน้ขึน้จากการ
ตรวจพบผูต้ดิเชือ้รายแรกในประเทศเมือ่วันที ่31 มกราคม 2563 ตามดว้ยการระบาดตามกลุม่คลสัเตอรข์นาด
ใหญ่ อีกหลายระลอก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนอย่างหนักแน่นในวันที่  25 มกราคม 2563
ว่าโควิดเป็นเพียงแค่ “โรคหวัดโรคหนึ่ง”

ในชว่งปีแรกของการระบาดในประเทศไทยในขณะทีย่งัไม่มีวคัซีนประกาศใช ้บคุคลในรฐับาลและเจ้าหนา้ที่
สาธารณสุขผู้มีอำานาจในการสั่งการต่างพยายามสร้างขวัญและกำาลังใจให้ประชาชนที่กำาลังตื่นตระหนกจาก
โรคอุบัติใหม่นี้ผ่านกลวิธีการสื่อสารตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเน้นย้ำาให้
ประชาชนมั่นใจอีกครั้งในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับการระบาดในครั้งนี้เพราะ “โค
วดิกระจอก”8 ในชว่งเดียวกนันีเ้องสือ่ของรฐับาลกน็ำาคำาวา่ “วคัซีน” มาเลน่คำาเพ่ือกล่าวถงึสิง่ทีไ่ม่ใชว่คัซีนในเชงิ
อปุมาว่าเป็น “เครื่องมือป้องกันโรค” ที่ดียิ่งกว่าวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การใช้
ช้อนกลาง หรือแม้กระทั่งการนำามาใช้ในเชิงนามธรรม เช่น “วัคซีนใจในชุมชน” ที่หมายถึงมาตรการที่ส่งเสริม
ให้คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาด9

หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ดีที่สุด (ศูนย์ข้อมูล COVID-19, 28 กันยายน 2563)

วัคซีนที่ดีที่สุดของประเทศตอนนี้คือ สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว กินอาหารปรุงสุก
ใหม่ๆ (กรมอนามัย, 20 ธันวาคม 2563)

วาทกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดอย่างหนักของโควิด และเป็นช่วงเวลาวิกฤตที่รัฐบาลนานา

5. Links to the three ATAGI Statements: Links to the three ATAGI Statements: https://www.health.gov.au/news/atagi-state-
ment-on-astrazeneca-vaccine-in-response-to-new-vaccine-safety-concerns, https://www.health.gov.au/news/atagi-statement-
on-revised-recommendations-on-the-use-of-covid-19-vaccine-astrazeneca-17-june-2021, https://www.health.gov.au/news/atagi-
statement-response-to-nsw-covid-19-outbreak-24th-july-2021#:~:text=Detail,be%20significant%20over%20coming%20weeks.

6. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bamrasjournal/article/view/241494/164620 

7. https://waymagแอสตร้าเซเนก้าine.org/the-best-of-anutin-charnvirakul/

8. https://www.matichon.co.th/politics/news_2473021

9. https://dmh-elibrary.org/items/show/424#?c=&m=&s=&cv=
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ประเทศตา่งกพ็ยายามอยา่งแขง็ขนัทีร่ะดมสรรพกำาลังทัง้ในเชงิงบประมาณและพลงัการตอ่รองทางการทตูเพ่ือ
จัดหาวคัซีนทีมี่คุณภาพใหก้บัประชาชนของตนได้ทนัทว่งท ีวาทกรรมของรฐับาลไทยทีพ่ยายามทำาใหค้นเขา้ใจว่า 
โควิดเป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงและไม่มีความจำาเป็นต้องใช้วัคซีนอย่างเร่งด่วน รวมถึงการยกระดับคุณค่าให้สิ่งที่
ไม่ใช่วัคซีนมีคุณค่ามากกว่าวัคซีนผ่านวาทกรรมเช่น “วัคซีนที่ดีที่สุด” ทำาให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน อย่างรุนแรง
ในหมู่ประชาชนชาวไทย ความไม่พอใจเหล่านี้เองที่ทำาให้ประชาชนจำานวนมาก ฝังใจว่ารัฐไทยมิได้ความจริงใจ
ในการจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมให้กับประชาชนมาตั้งแต่ต้น

รัฐบาลเริ่มเปล่ียนท่าทีมาสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคโควิดหลังจากที่วัคซีนซิ
โนแวคจำานวนสองแสนโดสเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นล็อตแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256410 มีการออก
ประกาศเนน้ย้ำาถงึความปลอดภัยของวคัซีนเชือ้ตายเพ่ือจงูใจใหค้นเขา้รบัการฉดีวคัซีน บุคลากรทางการแพทย์
ทีมี่ตำาแหนง่สำาคัญหลายคน เชน่ นพ.นคร เปรมศร ีผูอ้ำานวยการสถาบนัวคัซีนแหง่ชาต ินพ.ทวศีลิป์ วษิณโุยธนิ 
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วร
วรรณ หวัหนา้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลินกิ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ตา่ง
พร้อมใจกันออกแถลงการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนเชื้อตาย

เม่ือมองผ่านเลนส์ของกรอบการวิจัย “อะเพรเซิล” (Appraisal) ดังที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า คำา
พูดของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีตำาแหน่งสำาคัญในรัฐบาลใช้ในการแถลงการณ์เพ่ือให้ข้อมูลและชักจูงใจให้
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาที่การันตีคุณค่าในเชิงบวกของวัคซีนซิโนแวคที่เพ่ิงนำาเข้ามา
จากประเทศจีนในช่วงเวลานั้นในระดับสูงมาก เช่น การขอให้ประชาชน “มั่นใจ” ในประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้
ในประเทศไทย พร้อมทั้งฟันธงรับรองคุณสมบัติของวัคซีนว่าสามารถ “ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100%” และมี 
“ประสิทธิภาพไม่แตกต่าง” จากวัคซีนโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์

“จะพบวา่ไมว่า่วคัซนีท่ีใชใ้นยโุรป อเมรกิา หรอืไทย ป้องกันการเสยีชวีติได้ 100% ไมว่า่จะเป็น Sinovac 
หรือ แอสตร้าเซเนก้าก็ป้องกัน 100% แม้อเมริกันจะฉีดของ Moderna หรือ Pfizer แตป่ระสิทธิภาพไม่แตก
ต่างกันเลย จึงขอให้มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย”11

ในขณะที่สื่อรายงานข่าวแทบทุกวันว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนเสียชีวิตทั้งจากโควิดและจากอาการข้างเคียงของ
วัคซีนที่ฉีดเป็นจำานวนมาก การใช้ภาษาแบบฟันธงเพ่ือรับรองประสิทธิภาพของวัคซีนในระดับสูงเช่นนี้ทำาให้
ประชาชนจำานวนมากเกิดความกังขาข้องใจกับข้อมูลทางการแพทย์ดังกล่าว และข้อกังขาเหล่านี้เองก็นำาไปสู่
ความเสี่ยงที่ลดทอนความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากรัฐบาลและกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ โดยเฉพาะ
เมื่อประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด แต่ละชนิดเริ่มชัดเจนขึ้นในสังคมโลกในเวลาต่อมา

ในขณะเดียวกัน การกล่าวรับรองประสิทธิภาพของวัคซีนผ่านระดับการให้คุณค่าที่คลุมเครือจากรัฐบาล
และกลุม่บคุลากรทางการแพทยท่ี์เป็นตวัแทนของรฐับาล กท็ำาใหเ้กดิปัญหาในการตคีวามและสรา้งความสบัสน
กับประชาชนได้ไม่น้อย เช่น นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติออกมาแถลงกับประชาชนว่า 
ทัง้วคัซนีซิโนแวคและวคัซีนแอสตรา้เซเนกา้ “ถอืเป็นวคัซีนทีดี่ ใชก้ารได้” และ “มีประสทิธภิาพพอสมควร” การ
ใหคุ้ณค่าแบบครึง่ๆกลางๆโดยไม่ระบรุะดับความเสีย่งทีแ่นช่ดัเชน่นีก้ท็ำาใหผู้ฟั้งตคีวามได้วา่วคัซนีทัง้สองชนดิ
นี้เป็นวัคซีนที่ “พอใช้ได้” และอาจจะลดระดับไปถึงขั้น “ไม่ดีพอ” เมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆ

10. https://www.hfocus.org/content/2021/02/21115

11. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินกิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กล่าวในการแถลงขา่วของกระทรวง
สาธารณสุข วันที่ 11 เมษายน 2564
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“วคัซนีท่ีดี ณ เวลาน้ี คือวคัซนีท่ีมาถึงแขนทุกท่านเรว็ท่ีสดุ เพราะฉะน้ันวคัซนีท่ี อย. ได้พิจารณาทบทวน
คุณภาพความปลอดภัย ประสิทธิภาพแล้ว ขึ้นทะเบียนแล้ว ถือเป็นวัคซีนที่ดี ใช้การได้”12

การสื่อสารที่สร้างความสับสนปนความสงสัยในความจริงใจของรัฐบาลมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดย
เฉพาะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ซิโนแวคเป็นวัคซีนหลัก ของประเทศไทยในช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ไปถึงปลายเดือนตุลาคม 2564 ประชาชนไทยได้รับข้อมูลและคำาแนะนำาทางการแพทย์ทั้งจากศูนย์
ข้อมูลโควิด-19 (ศบค.) กรมควบคุมโรค และสื่อต่างๆของรัฐที่พร้อมใจกันนำาเสนอข้อมูลด้านลบ (negative 
appreciation) ของการฉดีวคัซีนแบบ mRNA ทัง้ๆ ทีใ่นขณะนัน้ประเทศไทยกย็งัไม่สามารถจัดหาวคัซีนประเภท
นี้ให้ประชาชนได้เพราะปัญหาด้านการบริหารและการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล จนเกิดการล้อเลียนวาทกรรมของ
รัฐอย่างกว้างขวาง เช่น “วัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ (ไทยไม่) มี”

ความสบัสนจากวาทกรรมตา่งๆทีร่ฐับาลสรา้งขึน้ตัง้แตแ่ตโ่ควดิเริม่ระบาดไปจนถงึสถานการณแ์ละบรบิท
ทางการแพทยท์ีเ่ปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็จากการทดสอบประสทิธภิาพการใชว้คัซีนทีแ่ตกตา่งกนัในประเทศตา่ง 
ๆ ทำาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง การใช้วาทกรรมที่ผิดพลาดในการประเมินคุณค่า
และความเสี่ยงของวัคซีนทำาให้ประชาชนไทยจำานวนมากสูญเสียความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการโควิดและ
การจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมของรัฐบาล นอกจากนั้น การที่สื่อของรัฐพยายามเน้นย้ำาคุณค่าในเชิงลบของวัคซีน 

12. นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวในการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 เมษายน 2564
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mRNA ในช่วงที่ไทยยังจัดหาให้ประชาชนไม่ได้ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ประชาชนไทยบางส่วน เกิดความลังเล
ใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดนี้เมื่อวัคซีนมาถึง แม้ว่าผลการทดสอบในประเทศอื่นๆจะบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า
วัคซีน mRNA มีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนเชื้อตายก็ตาม

ความสับสนจากวาทกรรมต่างๆที่รัฐบาลสร้างขึ้นตั้งแต่แต่โควิดเริ่มระบาด
ไปจนถึงสถานการณ์และบริบททางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากการทดสอบประสิทธิภาพการใช้วัคซีนที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ
ทำาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

การให้คุณค่าของวัคซีนที่ขัดแย้งกันเองในแต่ช่วงเวลา รวมถึงปัญหาในการจัดหาวัคซีน ของรัฐบาลท่ี
ไม่สามารถทำาได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทำาให้เกิดทัศนคติการจัดลำาดับวัคซีนในการรับรู้
ของประชาชนที่มีทั้ง “วัคซีนที่ดีที่สุด” “วัคซีนที่พอใช้ได้” และ “วัคซีนที่แย่” การจัดลำาดับวัคซีนเหล่านี้นำาไปสู่
ปรากฏการณก์ารใช ้“วคัซีนสตูรไขว”้13 เพ่ือใหร้า่งกายได้รบั “วคัซีนทีดี่ทีส่ดุ” เทา่ทีร่ฐัจะจัดหามาได้ในแตล่ะชว่ง
เวลา จนสดุทา้ยประชาชนชาวไทยกไ็ด้รบั “วคัซีนเตม็แขน” ตามทีร่ฐัมนตรกีระทรวงสาธารณสขุเคยล่ันวาจาไว้14

 
ว่าด้วยความสับสนจากแถลงการณ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย

ในระหวา่งเดือนเมษายนถงึเดือนกรกฎาคมปี 2564 กลุม่ทีป่รกึษาด้านเทคนคิเกีย่วกบัการสรา้งภูมิคุ้มกนั
โรคของรัฐบาลออสเตรเลีย หรือเรียกสั้นๆว่า ATAGI ได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิดแอสตร้าเซ
เนก้าและไฟเซอร์ออกมาสามฉบับ ฉบับแรกที่ประกาศในเดือนเมษายนเป็นคำาแนะนำาให้ใช้วัคซีนแอสตร้าเซ
เนก้าในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ต่อมาในเดือนมิถุนายน ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่สองโดยปรับแก้
อายุกลุ่มประชากรผู้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเพิ่มจาก 50 ปีขึ้นไป เป็น 60 ปีขึ้นไป โดยประชากรที่มีอายุน้อย
กว่า 60 ปีทุกคนให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์แทน ส่วนแถลงการณ์ฉบับสุดท้ายที่ออกมาในเดือนกรกฎาคมถือเป็นฉบับ
ที่พลิกคำาแนะนำาที่เคยให้ไว้ในสองฉบับก่อนจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยแนะนำาให้กลุ่มประชากรผู้ใหญ่ทุกคน
ที่มีอายุ 18 ปีขี้นไปในรัฐนิวเซาท์เวลส์สามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ทั้งแอสตร้าเซเนก้าและไฟเซอร์เนื่องจากการ
ระบาดที่รุนแรงขึ้นของโควิด-19

ในประกาศฉบับแรกของ ATAGI ที่กำาหนดอายุผู้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าไว้ที่กลุ่มประชากรที่มีอายุ 50 
ปีขึ้นไป จะเห็นวิธีการใช้คำาที่ประเมินคุณค่าในเชิงลบ (negative appreciation) ของการติดเชื้อโควิดในกลุ่ม
ประชากรสูงอายุพร้อมๆ กับการยกระดับคุณค่าในเชิงบวก (positive appreciation) ของการได้รับวัคซีนแอ
สตร้าเซเนก้าเพื่อชักจูงใจให้ประชากรที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

13. https://cimjournal.com/public-health-news/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%
B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B9%89-as-
trแอสตร้าเซเนก้าeneca-pfizer/

14. https://m.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/6743035225721940/
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This recommendation is based on the increasing risk of severe outcomes from COVID-19 
in older adults (and hence a higher benefit from vaccination) ...

คำาแนะนำานี้อิงจากความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดผลตามมาที่รุนแรงจากโควิด-19 ในผู้สูงอายุ (ดังนั้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนก็มีมากยิ่งขึ้น)...

ในทางตรงกันข้าม เมื่อสื่อสารกับกลุ่มประชากรที่มีอายุต่ำากว่า 50 ปี รัฐบาลกลับมุ่งเน้นการสื่อสารเรื่อง
ความเสีย่งจากวคัซีนแอสตรา้เซเนกา้มากกวา่เรือ่งความเสีย่งจากการตดิเชือ้โควดิ ซ่ึงนำาไปสูก่ารประเมินคุณค่า
ในทางลบ (negative appreciation) ที่มีต่อวัคซีนแอสตร้าสำาหรับประชากรกลุ่มนี้

... and a potentially increased risk of thrombosis with thrombocytopenia following Astrazen-
eca vaccine in those under 50 years

... และอาจมีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นในการเกิดล่ิมเลือดอุดตัน(thrombosis) และภาวะเกล็ดเลือดต่ำา 
(thrombocytopenia) ในประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี หลังจากได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

จุดที่น่าสนใจก็คือ แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่กลุ่มประชากรอายุต่ำากว่า 50 ปีอาจจะได้
รบัจากวคัซนีแอสตรา้เซเนกา้ และไม่ได้กลา่วถงึผลขา้งเคียงจากวคัซีนแอสตรา้เซเนกา้ในกลุ่มประชากรทีมี่อาย ุ
50 ปีขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวนี้เองที่อาจจะมีส่วนทำาให้ประชาชนบางกลุ่มเชื่อว่า การประเมินคุณค่าทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบเกี่ยวกับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอายุประชากรนั้นๆ จะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
โดยไม่เปลี่ยนแปลง ในเรื่องนี้ ผู้เขียนจึงอยากจะตั้งข้อเสนอแนะว่า หากเราต้องรับมือกับโรคระบาดกันอีกครั้ง 
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รัฐบาลควรเน้นย้ำาให้ประชาชนเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตลอดทุกขั้นตอนที่สื่อสารกับสาธารณะ  
ตวัอยา่งทีดี่ของการสือ่สารเชน่นีเ้หน็ได้จากประกาศเดียวกนัจากทาง ATAGI ในชว่งระยะหลัง ๆ  ซ่ึงระบขุอ้ความ
ว่า “อาจมีการปรับปรุงแก้ไขคำาแนะนำาเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม”

ตัวอย่างบางส่วนของแถลงการณ์ฉบับที่สองที่ยกมาด้านล่างนี้ทำาให้เห็นว่าทาง ATAGI ยังคงเน้นให้มี
เกิดการประเมินคุณค่าในเชิงบวกต่อประโยชน์ของการได้รับวัคซีนโควิดในประชากรสูงอายุอยู่  อย่างไรก็ดี 
แถลงการณ์นี้เน้นการประเมินคุณค่าในเชิงลบต่อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในผู้ป่วยกลุ่มอายุ 50-59 ปีมากขึ้นกว่า
ฉบับแรก ทั้งนี้ก็เพื่อทำาให้คำาแนะนำาเรื่องการใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าที่เพิ่งปรับแก้ไปฟังดูสมเหตุสมผลมากขึ้น  
เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในแถลงการณ์นี้มีการระบุระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นที่เพ่ิงค้นพบจากการรับวัคซีนแอสตร้า
เซเนก้าของกลุ่มอายุ 50-59 ปี

The recommendation is revised due to a higher risk and observed severity of thrombosis 
and thrombocytopenia syndrome (TTS) related to the use of Astrazeneca COVID-19 vaccine 
observed in Australia in the 50-59 year old age group than reported internationally and initially 
estimated in Australia.

คำาแนะนำานี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากความเสี่ยงและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในการเกิดกลุ่มโรคลิ่ม
เลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำา (thrombosis and thrombocytopenia syndrome (TTS) อันเกี่ยวข้องกับการ
ใชว้คัซนีแอสตรา้เซเนกา้ทีพ่บในประเทศออสเตรเลยีในกลุม่ประชากรอาย ุ50-59 ปี เพ่ิมขึน้จากทีมี่การรายงาน
ในประเทศอื่น ๆ และการคาดการณ์ในเบื้องต้นในออสเตรเลีย

ทั้งนี้ แถลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้มีการระบุถึงความเสี่ยงจากการได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าในกลุ่มผู้ใหญ่
ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีไว้แต่อย่างใด ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะว่า จุดประสงค์ของแถลงการณ์ฉบับนี้คือการให้กลุ่ม
ประชากรอายุระหว่าง 50-59 ปีไม่เลือกรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าตามคำาแนะนำาก่อนหน้า  อย่างไรก็ดี ยังคงมี
การส่งเสริมให้ใช้วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มท่ีสองสำาหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มแรกและ
ไม่มีอาการข้างเคียงใด ๆ รัฐบาลใช้วิธีการสื่อสารด้วยการลดระดับความเสี่ยงของการได้รับวัคซีนแอสตร้าเซ
เนก้าสำาหรับทุกช่วงอายุ

This is supported by data indicating a substantially lower rate of TTS following a second 
COVID-19 Vaccine Astrazeneca dose in the United Kingdom (UK).

หลกัฐานทีส่นบัสนนุคำากล่าวนีม้าจากขอ้มูลทีบ่ง่ชีว้า่ ในสหราชอาณาจกัร อัตราการเกดิโรคล่ิมเลอืดอุดตนั
และเกล็ดเลือดต่ำา (TTS) ลดลงอย่างมากหลังได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มที่สอง

การเลือกใช้คำาขยายเชิงปริมาณที่คลุมเครือ เช่น คำาว่า “สูงกว่า” หรือ อัตราที่ “ลดลงอย่างมาก”  เมื่อ
ตอ้งการเพ่ิมหรอืลดความเสีย่งจากการใชว้คัซีนแอสตรา้เซเนกา้นัน้ นา่จะเป็นหนึง่ในสาเหตสุำาคัญทีเ่ป็นตวัการ
ทำาใหป้ระชาชนสบัสนและลังเลใจมากขึน้ในการเลอืกรบัวัคซีนแอสตรา้เซเนกา้ เพราะการใชค้ำาขยายเชงิปรมิาณที่
คลมุเครอืเชน่นี ้เป็นการอ้างอิงจากความคิดเหน็ซ่ึงทำาใหเ้กดิการตคีวามได้หลายแบบ เชน่ คนอาจตคีวามคำาวา่ 
“ความเสี่ยงที่ต่ำากว่า” หรือ “ความเสี่ยงที่สูงกว่า” แตกต่างกันไปตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนจะยอมรับได้  
ดังนั้น ในการสื่อสารเพื่อรับมือกับโรคระบาดในอนาคต ควรพิจารณาให้ข้อมูลด้านสถิติแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือนยิามระดับของความเสีย่งตา่ง ๆ  ใหช้ดัเจน แม้วา่รายละเอียดของขอ้มูลทีท่างการใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
จะปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของประกาศจากทาง ATAGI แต่ก็น่าเสียดายว่าแทบจะไม่มีการเน้นสื่อสารข้อมูลเหล่า
นี้เลยในการแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน   
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ในการสื่อสารเพื่อรับมือกับโรคระบาดในอนาคต
ควรพิจารณาให้ข้อมูลด้านสถิติแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
เพื่อนิยามระดับของความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ชัดเจน

ในแถลงการณ์ของ ATAGI ฉบับที่สาม เราพบการใช้รูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ  หลายอย่างในการประเมิน
คุณค่าของวัคซีน ข้อมูลต่าง ๆ ที่พบในแถลงการณ์ฉบับนี้มีความแตกต่างจากแถลงการณ์สองฉบับก่อนอย่าง
เห็นได้ชัด  กล่าวคือ แถลงการณ์ฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในช่วงโรคระบาด (positive 
appreciation) อย่างเดียว โดยไม่ได้ระบุผลข้างเคียงใด ๆ (negative appreciation) พูดง่ายๆว่าในตอนนี้
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดก็ตามทั้งวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและอ่ืน ๆ ถือเป็น “วัคซีนที่ดี” อย่างไม่มีข้อกังขา 
แถลงการณ์ฉบับนี้ยังเน้นปัจจัยด้านเวลาผ่านการใช้คำาว่า “bring forward” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นด้วย

...consider getting vaccinated with any available vaccine including COVID-19 Vaccine As-
trazeneca (...) can receive the second dose of the Astrazeneca vaccine 4 to 8 weeks after the 
first dose (...) to bring forward optimal protection.

...ใหพิ้จารณารบัวคัซนีใดกต็ามทีมี่อยู ่รวมทัง้วคัซีนโควดิ แอสตรา้เซเนกา้ด้วย (...) สามารถรบัวคัซีนแอ
สตรา้เซเนกา้เขม็ทีส่องในระยะเวลา 4 ถงึ 8 สปัดาหห์ลังจากเขม็แรก (...) เพ่ือใหเ้กดิความคุ้มกนัสงูสดุเรว็ยิง่ขึน้

นอกจากนัน้ เรายงัได้เหน็การปรบัขอบเขตการประเมินคุณค่าในแง่ของประโยชนท์ีจ่ะได้รบัจากการฉดีวคัซีน
ใหก้วา้งขึน้ นอกจากปัจจัยด้านอายทุีค่รอบคลมุผูใ้หญ่ทีอ่ายเุกนิ 18 ปีทกุคนแล้วยงัครอบคลุมไปถงึปัจจยัเกีย่ว
กับถิ่นที่อยู่อาศัยในซิดนีย์ด้วย        

All individuals aged 18 years and above in greater Sydney, including adults under 60 years 
of age, should strongly consider...

ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตซิดนีย์และปริมณฑล รวมทั้งผู้ใหญ่ที่มีอายุต่ำากว่า 60  ปี ควรอย่างยิ่ง
ที่จะพิจารณา...

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในแถลงการณ์ฉบับที่สามที่เราไม่เคยเห็นในแถลงการณ์ฉบับก่อน ๆ เลยก็
คือ การสื่อสารข้อมูลเรื่องจำานวนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดหามาได้ รัฐบาลจำาเป็นต้องสื่อสารข้อมูลที่อาจจะเป็น
ลบกบัภาพลักษณใ์นการบรหิารงานของตวัเอง โดยเฉพาะการแจ้งขอ้จำากดัเรือ่งจำานวนของวคัซีนไฟเซอรท์ีมี่ไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในขณะนั้นเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนผู้ใหญ่ในทุกช่วงอายุหันมาพิจารณา
ถึงประโยชน์ในการรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าอย่างทันท่วงที เพ่ือแลกกับความเสี่ยงในการติดโควิดถ้าต้องรอ
รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่ยังมาไม่ถึง

This is on the basis of the increasing risk of COVID-19 and ongoing constraints of Comir-
naty (Pfizer) supplies.

คำาแนะนำานี้อิงจากความเสี่ยงของโควิด-19 ท่ีเพ่ิมขึ้น และข้อจำากัดอย่างต่อเนื่องในด้านเสบียงวัคซีน 
Comirnaty (Pfizer) ที่มี

จะเหน็ได้วา่การประเมินคุณค่าของวคัซีนแอสตรา้เซเนกา้ในแถลงการณฉ์บบัสดุทา้ยเม่ือเทยีบกบัแถลงการณ์
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สองฉบับก่อนหน้าของ ATAGI แสดงข้อมูลที่แตกต่างกันมากจนประชาชนไม่สามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่
มีตอ่วคัซีนแอสตรา้เซเนกา้จากวคัซีนทีดู่ “แย”่ ไปเป็นภาพลกัษณข์องวคัซนีทีดู่ “ดี” ได้ตามประสงค์ของรฐับาล 
แถลงการณ์ฉบับสุดท้ายของรัฐบาลพยายามกระตุ้นให้คนหันไปสนใจประโยชน์ที่จะได้จาก “การปกป้องตนเอง
แต่เนิ่นๆ” จากการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จากที่แถลงการณ์ก่อนหน้านี้เคยมุ่งความสนใจไปที่เรื่องผลข้าง
เคียง “ที่รุนแรงแต่เกิดขึ้นได้น้อย” ของวัคซีนแอสตร้าเซเนก้ามากกว่า นอกจากนี้ แถลงการณ์ฉบับสุดท้ายยัง
ขอใหป้ระชาชนตดัสนิใจเลอืกฉดีวคัซีนโดยคำานงึถงึปัจจัยด้านจำานวนของวคัซีนไฟเซอรท์ีร่ฐัหามาได้อยา่งจำากดั 
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาวัคซีนของ
รัฐบาล มากกว่าที่จะคล้อยตามรัฐบาลในเรื่องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่มีต่อวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

บทเรียนของการสื่อสารด้านสุขภาพ

การสือ่สารด้านสขุภาพจากรฐัถงึประชาชนอาจจะดูเหมือนเป็นเรือ่งง่าย ๆ  ทีไ่ม่มีอะไรซบัซ้อน แตใ่นความ
เป็นจริง ข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคน เม่ือปักใจเชื่ออะไรแล้วก็มักจะเชื่อ
เช่นนั้นไปตลอด ไม่สามารถเปล่ียนความคิดได้ง่าย ๆ การสื่อสารกับสาธารณะจึงต้องพูดถึงความเสี่ยงและผล
ประโยชนใ์นเชงิสขุภาพทีจ่ะเกดิขึน้อยา่งรอบคอบ เนน้การใหข้อ้มูลอยา่งสมดุลไม่เทเอียงไปด้านใดด้านหนึง่เพ่ือ
ผลประโยชน์ในระยะสั้น ๆ  และมีตัวอย่างประกอบให้เห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นย้ำาอย่างต่อเนื่องถึงข้อเท็จจริง
ที่ว่า ข้อแนะนำาต่าง ๆ ในช่วงโรคระบาดเป็นข้อแนะนำาชั่วคราวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

การสื่อสารด้านสุขภาพจากรัฐถึงประชาชนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ 
ที่ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ในความเป็นจริง ข้อมูลทางการแพทย์
เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของคน เมื่อปักใจเชื่ออะไรแล้ว
ก็มักจะเชื่อเช่นนั้นไปตลอด ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้ง่าย ๆ
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ทา้ยทีส่ดุแลว้ การแสวงหาวธิกีารปกป้องชมุชนทอ้งถิน่และชมุชนโลกในวกิฤตโรคระบาดเชน่นีไ้มไ่ดจ้บลง
ที่การคิดค้นวิธีรักษา หากแต่การค้นหาวิธีรักษา เช่น การผลิตวัคซีน เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทาง
เท่านั้น สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงในครั้งนี้ก็คือ “วัคซีนที่ดี” ต้องเกิดจาก “วิทยาศาสตร์ที่ดี” และ
ย่อมต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วย “การสื่อสารที่ดี”
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หน้ากากกับสังคมโควิด

ผศ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บทความต้นฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ THE STANDARD

https://thestandard.co/masks-and-the-covid-society/
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เม่ือชว่งตน้เดือนพฤศจกิายน ผูเ้ขยีนได้มีโอกาสเดินทางไปเจออาจารยช์าวตา่งชาตทิา่นหนึง่ทีเ่พ่ิงจะมารบั
ตำาแหนง่ใหมท่ีม่หาวทิยาลยั โดยเรานดักนัทีล่านหนา้อาคารหนึง่ ผูเ้ขยีนเพิง่เดนิออกมาจากการประชมุหนึง่จงึ
มีหน้ากากอยู่บนใบหน้า (ตามธรรมเนียมการใช้พื้นที่ในที่ร่ม) อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่เดินไปหาอาจารย์ท่าน
นั้น ก็เกิดความคิดว่าจะถอดหน้ากากออกเพราะเป็นการยืนคุยกันกลางแจ้ง ในจังหวะที่กำาลังจะถอดนั้นเอง ก็
เปน็จังหวะเดียวกันกับที่อาจารย์ท่านนั้นเหลือบมาเห็นผู้เขียนพอดี และท่านได้ดึงเอาหน้ากากขึ้นมาสวม สลับ
กับผู้เขียนที่ถอดหน้ากากออก เราสองคนมองหน้ากัน หัวเราะและเคอะเขินกับจังหวะที่ไม่ตรงกัน 

เป็นที่น่าสนใจว่า ในช่วง “หลังโควิด” (ซึ่งในบทความนี้หมายถึงช่วงที่การระบาดของโรคที่มีความรุนแรง
ได้คลี่คลายลง) หลายๆ คนจะประสบกับจังหวะที่ไม่แน่ใจว่าควรจะถอดหรือใส่หน้ากากในช่วงเวลาไหน ใน
บทความนี้ผู้เขียนจึงใคร่ขอย้อนกลับไปมองถึงบทบาทหน้าที่ของการใส่หน้ากากตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ ๆ 
มาจนถึงปัจจุบันในช่วง “หลังโควิด” และทดลองอธิบายว่าท้ายที่สุดการใส่หน้ากากจะเป็น “ความปรกติใหม่” 
ของสังคมไทยจริงหรือไม่?

หน้ากากกับการป้องกันโรคโควิด

หากเรานึกย้อนกลับไปถึงช่วงโควิดเริ่มระบาดใหม่ๆ ในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 เราอาจจะจำาได้ว่า
เรื่องของความเป็นโรคที่แพร่กระจายทางอากาศ (airborne) และผ่านละอองฝอย (droplet) ถูกนำาเสนอมาก 
ซ่ึงเม่ือประกอบกับความเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ยังไม่มีงานวิจัยทางสาธารณสุขรองรับ วิธีการเบื้องต้นที่ทางหน่วย
งานสาธารณะสุขและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำาคือการให้สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน คำาแนะนำามี
ประสทิธภิาพเป็นอยา่งมาก เพราะผูค้นตืน่ตวัไปหาซ้ือหนา้กากมาป้องกนัอยา่งพรอ้มเพรยีง และเม่ือประกอบกบั
การแพรร่ะบาดทีต่า่งประเทศทีเ่กดิก่อนไทย โดยเฉพาะประเทศจีน ทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วทีเ่ดินทางกลับประเทศใน
ขณะนั้นก็ได้หยิบซื้อหน้ากากจากภายในประเทศ พร้อมกับผู้อาศัยในไทยที่เริ่มหาหน้ากากมาใช้ ทำาให้หน้ากาก
ขาดตลาดอย่างรวดเร็ว
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วิธีการเบื้องต้นที่ทางหน่วยงานสาธารณะสุขและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
แนะนำาคือการให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน คำาแนะนำามีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก
เพราะผู้คนตื่นตัวไปหาซื้อหน้ากากมาป้องกันอย่างพร้อมเพรียง

ในทางวฒันธรรมนัน้นบัวา่เป็นเรือ่งทีน่า่สนใจมาก เนือ่งจากหนา้กากมีจำานวนจำากดั ความรูท้างสาธารณสขุ
แบบ “บ้านๆ” ถูกผลิตออกมาจากทุกภาคส่วนของสังคมอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพบ้าง ไม่มีประสิทธิภาพ
บ้าง เพื่อให้คนยังมีหน้ากากใช้ ไม่ว่าจะเป็น “การนำาเอาหน้ากากเก่ามาตากแดดและใช้ใหม่” “การเอาทิชชูหรือ
ผ้าอนามัยมาทำาเป็นหน้ากาก” “การเฟ้นหาประเภทของผ้าที่ป้องกันไวรัสมาทำาหน้ากากผ้า” และอีกมากมาย 
ความรูแ้บบบา้น ๆ  นี ้รบัรูไ้ปถงึกระทรวงสาธารณสขุตอ้งออก “Fact Sheet” (สรปุขอ้มูลสำาคัญ) มาในชว่งกลาง
เดือนมีนาคม 2563 ว่าถ้าจะทำาและสวมใสห่นา้กากผา้ มีอะไรตอ้งพิจารณาบา้งเพ่ือการป้องกนัทีมี่ประสทิธภิาพ1  
สำาหรับคนในประเทศไทยเอง ความตื่นตัวนี้อาจจะดูเป็นเรื่องปรกติ แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดย
เฉพาะในแถบทวปีอเมรกิาเหนอืและออสเตรเลยีทีก่ารใสห่นา้กากอยา่งพรอ้มเพรยีงกนัของประชาชนเป็นเรือ่งที่
ต้องใช้เวลา เราจะเห็นว่าสังคมไทยมีความกระตือรือร้นที่จะสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการระบาดเป็นอย่างมาก

 

หน้ากากกับการสอดส่องในสังคม

ในช่วงโควิดระบาดใหม่ๆ การสวมหน้ากากไม่ได้ทำาหน้าที่แค่การช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส แต่
ในสังคมไทย การสวมหน้ากากยังทำาหน้าที่ในการสอดส่องและควบคุมสังคมอีกด้วย ตั้งแต่มีการระบาดของ
โควิดเกิดขึ้นในต่างประเทศ คนในสังคมไทยหลายคนคอยติดตามข่าวและมีความขยันขันแข็งในการดูว่าใคร

1. ดูตัวอย่างประกาศ “Fact sheet” (สรุปข้อมูลสำาคัญ) ของกระทรวงฯ ที่ http://doh.hpc.go.th/bs/topicDisplay.php?id=379
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หรือหน่วยงานไหนจะย่อหย่อนทำาให้โควิดหลุดรอดเข้ามาในประเทศได้ แต่แล้วที่สุดในช่วงปลายปี 2563 ก็ได้
เกิดการระบาดขึ้น และหน่วยงานสาธารณสุขได้มีการระบุว่าโควิดหลุดเข้ามาจาก คนไทยที่เดินทางข้ามแดนไป
ทำางานประเทศเพ่ือนบา้นและเดินทางกลับเขา้ประเทศแบบผดิกฎหมาย ในชว่งเวลานีเ้องทีส่งัคมไทยเปล่ียนจาก
สยามเมืองยิม้ไปเป็น “รฐัตำารวจ” ทีค่อยตดิตามวา่กลุม่คนกลุ่มนัน้คือใครและไปแวะสถานทีใ่ดมาบา้งหลงัจากที่
เดินทางกลบัเขา้มาในประเทศ หากยงัจำากนัได้ รา้นอาหารทีถ่กูตรวจเจอวา่คนกลุม่นีไ้ปรบัประทาน จะตอ้งออก
มาขอโทษสังคมเป็นการใหญ่และรีบประกาศปิดร้านชั่วคราวเพื่อทำาความสะอาดเพื่อไม่ให้เชื้อโควิดที่ติดมาจาก
คนทำางานกลุ่มนั้นกระจายออกไป 

ในช่วงโควิดระบาดใหม่ ๆ การสวมหน้ากากไม่ได้ทำาหน้าที่
แค่การช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส แต่ในสังคมไทย
การสวมหน้ากากยังทำาหน้าที่ในการสอดส่องและควบคุมสังคมอีกด้วย

ในความคิดของผม บรรยากาศแห่งความระแวงและวัฒนธรรมการสอดส่องกันเองในสังคม น่าจะมีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการใสห่นา้กากในชว่งการระบาดของโควดิอยูม่ากพอสมควร การเดินทางออกไปในทีส่าธารณะไม่วา่
จะในทีร่ม่หรอืกลางแจ้งโดยไม่สวมหนา้กาก หรอืสวมหนา้กากทีไ่ม่มีคุณภาพ มักจะถกูจับตาอยา่งรนุแรง ตัง้แต่
ช่วงเวลาที่รัฐเริ่มรณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันตั้งแต่ต้นปี 2563 มักจะมีข่าวเกี่ยวกับการร้องเรียนผู้ประกอบ
การต่างๆ ที่ไม่ยอมสวมหน้ากาก หรือสวมหน้ากาก “ไม่ถูกหลัก”ตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำาแนะนำาใน
โทรทัศน์และสื่อกระแสหลัก2 และในทางกลับกันก็มีผู้ประกอบการหลายเจ้าที่ออกนโยบายไม่ให้บริการหากผู้ใช้
บรกิารไม่สวมหนา้กาก3 แนวปฏบิตัใิหม่ของสงัคมไทยในชว่งแรกทีโ่ควดิเริม่ระบาด สรา้งภาวะสงัคมทีมี่ลกัษณะ
ขาว-ดำา คือ ผู้คนที่เป็น “ประชาชนที่ดี” และ “ประชาชนที่ไม่ดี”4  และในสภาวะสังคมแบบนี้ประชาชนที่ดี ก็เป็น
แขนขาของรัฐในการช่วยสอดส่องดูแลและควบคุมประชาชนด้วยกันเองให้อยู่ในร่องในรอย การสวมหน้ากาก
ไม่เพียงแค่เพื่อจะป้องกันโรคระบาด แต่ยังมีความหมายในเชิงอุดมการณ์ถึงการทำาตัวเป็นประชาชนที่ดีของรัฐ

สิง่ทีน่่าสนใจในสภาวะการนี ้คือวฒันธรรมสรา้งสรรค์ทีต่ามมากบัการแสดงเป็นประชาชนทีดี่ของรฐั ความ
พรอ้มใจกนัสวมหนา้กากสง่ผลใหเ้กดิธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้กากมากมาย ไม่วา่จะเป็นการออกแบบหรอืดัดแปลง
หน้ากากเป็นสีหรือลวดลายท่ีสวยงามหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ การผลิตผ้าหรือวัสดุที่อ้างว่าทำาให้
การป้องกนัมีประสทิธภิาพมากขึน้ หรอืทำาใหก้ารหายใจสะดวกขึน้แตไ่ม่ได้ลดประสทิธภิาพการป้องกนัลง บรษิทั
เสือ้ผา้และอ่ืนๆ หนัมาผลิตหนา้กากเพ่ือขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหก้บัธรุกจิตวัเอง หนว่ยงานราชการจัดทำาหนา้กาก
ตราสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกและแสดงความปรารถนาดี ในช่วงการระบาดใหม่ๆ วัฒนธรรม
เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ทีม่ากกบัหนา้กากนีท้ำาใหภ้าพของการทีห่นา้กากเป็นเครือ่งมือสอดสอ่งสงัคมดูมีความอ่อน
โยนลงไป และอันที่จริงแล้วกลับยิ่งเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ชอบใส่หน้ากากอนามัยแบบมาตรฐานมีข้ออ้างได้ยากกับ
การที่จะไม่ใส่หน้ากาก เพราะมีหน้ากากให้เลือกแบบหลากหลายและสวมใส่สบายอยู่ในท้องตลาดเต็มไปหมด

2. ดูตัวย่างได้ใน https://www.hfocus.org/content/2020/08/19974

3. ดูตัวอย่างได้ใน https://thestandard.co/restaurants-in-boonrueang-market/

4. ปรับมาจากแนวคิดของ หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) นักทฤษฎีสังคมที่พัฒนาทฤษฎีเรื่อง Ideological State Apparatus
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หน้ากากกับความไม่เสี่ยง

ความตึงเครียดของการใส่หน้ากากในช่วงการระบาดของโควิดเหมือนเริ่มจะบรรเทาลงในช่วงที่หลาย
ประเทศสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้และได้เริ่มเปิดประเทศ ในช่วงนี้ การสวมหน้ากากเริ่มมีนัย
ยะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น

 

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มิถุนายน 2565 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้การสวมหน้ากากในที่สาธารณะเป็นเรื่อง
สมัครใจ ในช่วงเวลาการผ่อนปรนนี้ ก็เป็นช่วงเดียวกับการที่คนในสังคมเริ่มที่จะอยากกลับมาเห็นรอยยิ้ม และ
สีหน้าค่าตากัน เราจะเริ่มเห็นว่ามีหลายโอกาสที่ผู้คนในสังคมยอมที่จะไม่ใส่หน้ากาก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป
ทางการพร้อมกันเป็นหมู่คณะ ที่จะต้องมี “ท่าถอดหน้ากาก” หรือการขึ้นพูดบนเวที ที่ผู้พูดได้รับอนุญาตให้
ไม่ต้องใส่หน้ากาก เพราะอาจจะหายใจไม่ทันได้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม คนไทยจำานวนมากก็ยังคงพกและ
สวมหน้ากากต่อไป จากการสอบถามคนรู้จักใกล้ตัว พบว่าสาเหตุหลักของคนที่ยังสวมหน้ากากอยู่ก็เพราะยัง
กลัวว่าจะมีการ “ติดโควิด” เกิดขึ้น ความทรงจำาเกี่ยวกับความรุนแรงของการติดเชื้อยังคงหลอกหลอนสังคม
ในวงกวา้ง ถงึแม้วา่ปัจจุบนัจำานวนผุท้ีต่ดิเชือ้และมีอาการทรดุหนกัจะมีสดัสว่นทีน่อ้ยลงไปมากแล้วกต็าม ทีน่า่
สนใจไปกว่านั้น คือสำาหรับหลายคน การใส่หน้ากากก็เป็นเรื่องมารยาทตามวัตรปฏิบัติของสังคม ซึ่งอย่างหลัง
น่าจะมาจากความคุ้นชินกับการใส่หน้ากากมานาน จนหน้ากากกลายเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่ง หากไม่ใส่อาจจะ
ทำาใหรู้ส้กึถกูจ้องมองและสอดสอ่งจากคนในสงัคมได้ ทัง้สองเหตผุลนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึสภาวะของสงัคมไทยยงัมี
ความระแวดระวงัและยงัไม่แนใ่จกบัสิง่ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคต การสวมหนา้กากไวก้อ่นจึงเป็นอุปกรณป้์องกนัเพ่ือ
การรักษาสุขภาพ และรักษาอัตลักษณ์ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับการใช้ชีวิตในช่วงเวลาหลังโควิดนี้

สำาหรับหลายคน การใส่หน้ากากก็เป็นเรื่องมารยาทตามวัตรปฏิบัติของสังคม
ซึ่งอย่างหลังน่าจะมาจากความคุ้นชินกับการใส่หน้ากากมานาน
จนหน้ากากกลายเป็นเครื่องแต่งกายหนึ่ง หากไม่ใส่อาจจะทำาให้รู้สึกถูกจ้องมอง
และสอดส่องจากคนในสังคมได้
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แตจ่ะถามวา่การใสห่นา้กากจะมีตอ่ไป และกลายเป็น “ความปรกตใิหม่” (new normal) ในแบบทีน่กัทำานาย
อนาคตชอบพูดกันไหม? เอาจริงๆ ผู้เขียนคิดว่าตอบยาก จริงอยู่ว่าเราอาจจะเห็นความระแวงและการเกิดขึ้น
ของสำานึกในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งทำาให้หลายคนยังพกหน้ากากอยู่ ในเขตพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทยหลาย
แห่งที่ผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างต้องการใช้ชีวิตพักผ่อนที่และหาความสนุกสนาน (เช่น ภูเก็ต พัทยา) ผู้คนใน
พื้นที่เหล่านั้นก็เหมือนไม่ได้สนใจในเรื่องความเสี่ยงนี้มากเท่ากับในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้คน (เช่น กรุงเทพ) 
ไม่แน่ว่าท้ายที่สุดแล้ว การใส่หน้ากากอาจจะเป็นเรื่องของ “วัฒนธรรมเมือง” (urban culture) ก็เป็นไปได้
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