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 ตล่อดช่วงรัะยะเวล่ากว่า 2 ปี (พี.ศ์. 2563-2565) ที�ปรัะเทศ์ไทยเผชิญกับ

สถุาน้การัณ์์การัแพีรั่รัะบาดของโควิด-19 น้ำไปสู่การัเปล่ี�ยน้แปล่งแล่ะปรัับตัวของปรัะชากรั

แล่ะสังคมิไทยใน้หล่ากหล่ายมิิติเพีื�อรัับมืิอกับผล่กรัะทบที�เกิดข้�น้ ใน้แง่มิุมิหน้้�ง โควิด-19        

อาจเป็น้ “วิกฤต” ที�น้ำพีาผล่กรัะทบทางล่บแล่ะความิยากล่ำบากให้เกิดข้�น้ต่อชีวิตแล่ะ        

ความิอยู่ดีมิีสุขของคน้ไทยใน้ทุกมิิติ แต่ขณ์ะเดียวกัน้ ทุกวิกฤตย่อมิมิาพีร้ัอมิกับ “โอกาส”      

ข้�น้อยู่กับว่าเรัาจะสามิารัถุปรัับเพีื�อฟื้้�น้ตัว แล่ะมิองหาโอกาสที�ซ่อน้อยู่ใน้วิกฤตน้ั�น้ได้หรัือไมิ่

 สำหรัับ ปรัะชากรัแล่ะสังคมิ 2565 ซ้�งเป็น้การัจัดปรัะชุมิวิชาการัรัะดับชาติ          

ครัั�งที� 16  โดยสถุาบนั้วจัิยปรัะชากรัแล่ะสงัคมิ มิหาวทิยาล่ยัมิหดิล่ ไดก้ำหน้ดหวัขอ้การัปรัะชมุิ

เป็น้เรัื�อง “โควิด-19: การัฟื้้�น้ตัวแล่ะโอกาสของปรัะชากรัแล่ะสังคมิ” โดยมิีวัตถุุปรัะสงค์         

เพีื�อสังเครัาะห์แล่ะเผยแพีรั่องค์ความิรู้ั มิุมิมิองทางวิชาการัแล่ะข้อค้น้พีบสำคัญจากงาน้วิจัย

ของสถุาบัน้ฯ ใน้ปรัะเด็น้ด้าน้ปรัะชากรัแล่ะสังคมิมิิติต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับผล่กรัะทบแล่ะ

สถุาน้การัณ์ท์ี�เกิดข้�น้จากการัแพีร่ัรัะบาดของโควิด-19 รัวมิถุง้ภูาพีใน้อน้าคตต่อการัฟื้้�น้ตัวแล่ะ

โอกาสของปรัะชากรัแล่ะสังคมิไทย 

 เอกสารัวิชาการัฉบับน้ี� รัวมิบทสรัุปงาน้วิจัย (research brief) ที�น้ำเสน้อใน้การั

ปรัะชุมิปรัะชากรัแล่ะสังคมิ 2565 ภูายใต้การัทำงาน้ของ 6 กลุ่่มิงาน้วิจัยหล่ักของสถุาบัน้ฯ 

ปรัะกอบด้วย 1) สังคมิไทยกับการัเปล่ี�ยน้แปล่งปรัะชากรัแล่ะครัอบครััว 2) ภูาวะสูงวัยของ

ปรัะชากรั 3) เพีศ์วิถุี เพีศ์ภูาวะ อน้ามิัยเจรัิญพีัน้ธิ์ุ์ แล่ะเอชไอวี เอดส์ 4) ปรัะชากรั สิ�งแวดล่้อมิ

แล่ะสขุภูาพี 5) การัย้ายถิุ�น้ ความิเป็น้เมิอืงแล่ะแรังงาน้ แล่ะ 6) รัะเบียบวธิิ์วีจิยั การัวิจยัตดิตามิ

แล่ะปรัะเมิิน้ผล่

 สถุาบัน้ฯ ขอขอบคุณ์คณ์าจารัย์ น้ักวิจัย แล่ะบุคล่ากรัสายสน้ับสนุ้น้ทุกท่าน้ที�มิี

ส่วน้รั่วมิใน้การัจัดทำแล่ะเรัียบเรัียงเน้ื�อหา ขอขอบคุณ์ รัองศ์าสตรัาจารัย์ ดรั. เฉลิ่มิพีล่ 

แจ่มิจัน้ทรั์ ปรัะธิ์าน้คณ์ะทำงาน้จัดการัปรัะชุมิ ขอบคุณ์ปรัะธิ์าน้แล่ะคณ์ะทำงาน้ 6 กลุ่่มิงาน้

วิจัย แล่ะผู้ทรังคุณ์วุฒิิทุกท่าน้ที�กรัุณ์าพีิจารัณ์าให้ความิเห็น้แล่ะข้อเสน้อแน้ะที�เป็น้ปรัะโยชน้์

ใน้การัปรับัปรังุเน้ื�อหาแตล่่ะบทความิใน้เอกสารัใหม้ิคีวามิถุกูต้องแล่ะสมิบรูัณ์ ์ขอบคณุ์ทุกการั

สน้ับสนุ้น้ ความิรั่วมิแรังรั่วมิใจทำให้การัปรัะชุมิฯ แล่ะเอกสารัฉบับน้ี� เกิดข้�น้แล่ะสำเรั็จลุ่ล่่วง

ได้เป็น้อย่างดี 

 เอกสารัฉบับน้ี� เป็น้ผล่งาน้ทางวิชาการัที�เป็น้ความิภูาคภููมิิใจของชาวสถุาบัน้วิจัย

ปรัะชากรัแล่ะสังคมิทุกคน้ เรัามิุ่งหวังเป็น้อย่างยิ�งว่า การัปรัะชุมิวิชาการัปรัะชากรัแล่ะสังคมิ 

2565 “โควิด-19: การัฟื้้�น้ตัวแล่ะโอกาสของปรัะชากรัแล่ะสังคมิ” แล่ะเน้ื�อหาทั�งหมิดที�จัดทำ

ใน้เอกสารั จะเป็น้ปรัะโยชน้์ต่อวงการัวิชาการั แก่น้ักวิจัย น้ักศ์้กษา น้ักปฏิิบัติการั โดยเฉพีาะ

อย่างยิ�งปรัะชาชน้คน้ไทยทุกๆ คน้  

คำำ�นำำ�

รัองศ์าสตรัาจารัย์ ดรั. อารัี จำปากล่าย

ผู้อำน้วยการัสถุาบัน้วิจัยปรัะชากรัแล่ะสังคมิ
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 “ การฟื้้�นตัิวิจัากผิลักระทบัข้องโควิิด-19 ท้�ม้ต่ิอการเปลั้�ยนแปลังทางประชากรแลัะสังคม
ไทย ข้ึ�นอยู่กับัควิามไวิติ่อการรับัรู้ข้องรัฐบัาลัติ่อปัญหาท้�อาจัจัะเกิดข้ึ�น ทั�งจัากการเปลั้�ยนแปลังทาง
โครงสร้างประชากรในภาพรวิมแลัะพฤติิกรรมข้องประชากรในระดับับุัคคลั หากรัฐบัาลัสามารถ
ออกแบับันโยบัายให้รองรับัแลัะติอบัสนองติ่อการเปลั้�ยนแปลังท้�จัะเกิดข้ึ�น ทั�งในมุมข้องสังคมสูงวิัย   
เด็กเกิดน้อย แลัะประชากรวัิยแรงงานข้าดแคลันได้อย่างเหมาะสมแลัะทันท่วิงท้ การเปล้ั�ยนแปลัง 
ดังกลั่าวิจัะกลัายเป็นโอกาสให้รัฐบัาลัได้หันมามุ่งเน้นการพัฒนาในมิติิด้านคุณภาพประชากรเพ่�อ
ทดแทนปริมาณท้�จัะค่อยๆ ลัดน้อยลัง ติลัอดจันออกแบับันโยบัายเพ่�อส่งเสริมศักยภาพข้องประชากร
ท้�คงอยู่ ให้สามารถรบััมอ่แลัะมว้ิถิช้ว้ิติิท้�มค้ณุภาพในโลักวิถิใ้หม่ท้�อาจัเต็ิมไปดว้ิยควิามผินัผิวินแลัะการ
เปลั้�ยนแปลังท้�รวิดเร็วิ ”

ผลกระทบจากโควิิด-19 ต่่อการเปล่�ยนแปลงทางประชากรและสัังคมไทย

 มิต่ิ “เพศ”: มุมมองจากงานวิิจัยในช่วิงสัถานการณ์์โควิิด-19

ควิามเป็นธรรมกับสัังคมสัูงวิัยไทยในยุคโควิิด-19

อ่านต่่อหน้า  14

อ่านต่่อหน้า  36

อ่านต่่อหน้า  28

 “ การข้ับัเคลั่�อนทางสังคมในช่วิงสถานการณ์โควิิด-19 ท้�ปรากฏชัดเจันแลัะเป็นท้�สนใจัแลัะ
รับัรู้ข้องสังคมเป็นอย่างมาก ค่อ การข้ับัเคลั่�อนในประเด็นสิทธิิข้องกลัุ่มผิู้ม้ควิามหลัากหลัายทางเพศ   
ในข้บัวินการเคลั่�อนไหวิทางสังคมเหลั่าน้� ได้เปิดให้เห็นควิามหลัากหลัายท้�ม้อยู่ในกลัุ่มผิู้ม้ควิามหลัาก
หลัายทางเพศเพิ�มมากข้ึ�น การสำรวิจัโดยสถาบันัวิจิัยัประชากรแลัะสงัคมท้�จัดัทำข้ึ�นในชว่ิงสถานการณ์
โควิิด-19 น้�เช่นกัน ม้ข้้อมูลัท้�สะท้อนถึงควิามหลัากหลัายในกลัุ่มผิู้ม้ควิามหลัากหลัายทางเพศด้วิย      
เชน่กัน ซึึ่�ง “มิติ”ิ ในเร่�องเพศนั�นเป็นแนวิคิดท้�ซึ่บััซ้ึ่อน การข้าดควิามแม่นยํา ควิามลัะเอย้ดอ่อนในการ
ศึกษา แลัะควิามเข้้าใจั รวิมถึงการยอมรับัข้้อเท็จัจัริงในลัักษณะข้องควิามหลัากหลัายทางเพศข้อง
ประชากรอาจัเป็นอุปสรรคในการกำหนดกฎหมาย นโยบัายบัริการแลัะการคุ้มครองทางสังคมท้�
สอดคลั้องเหมาะสม ”

 “ ในข้ณะท้�สงัคมไทยพยายามจัะเรง่ฟื้้�นตัิวิจัากวิกิฤติโควิดิ-19 ทั�งภาครฐัแลัะภาคสังคมควิร
ใชโ้อกาสอันดน้้�ในการส่งเสรมิควิามเป็นธิรรมในการเข้า้ถึงบัรกิารท้�จัำเป็นติา่งๆ ข้องผิูส้งูอายุใหเ้กดิข้ึ�น
อย่างเป็นรูปธิรรม ผิ่านการใช้เทคโนโลัย้ดิจัิทัลัท้�เป็นมิติรแลัะครอบัคลัุมติ่อคนทุกวิัย รวิมไปถึงการเร่ง
เติร้ยมควิามพร้อมแลัะให้ควิามรู้ทั�งในแง่เศรษฐกิจั สุข้ภาพ แลัะการม้ส่วินร่วิมทางสังคมติ่อกลัุ่มคนท้�
กำลัังจัะกลัายเป็น “ผิู้สูงอายุในอนาคติ” (future older persons) ซึึ่�งอาจัม้ควิามคาดหวัิงแลัะ         
รูปแบับัการดำรงช้วิิติท้�แติกติ่างจัากกลัุ่มผิู้สูงอายุในปัจัจัุบััน ” 

Key Message
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นโยบายการย้ายถิ�นเพ่�อทดแทนประชากร: การบริหารจัดการด้านการย้ายถิ�น

การให้ถิ�นท่�อยู่ถาวิรและการแปลงสััญชาต่ิไทย

กิน อยู่ ขยับร่างกาย: ช่วิิต่วิิถ่ใหม่ในยุคโควิิด-19

การปรับต่ัวิในระเบ่ยบวิิธ่วิิจัยด้านสัังคมศาสัต่ร์ ในยุคโควิิด-19

อ่านต่่อหน้า  52

อ่านต่่อหน้า  72

อ่านต่่อหน้า 64

 “ แม้ว่ิาการระบัาดข้องโควิิด-19 จัะก่อให้เกิดวิิกฤติทางด้านสุข้ภาพ สังคมแลัะเศรษฐกิจั    
ท้�ไมอ่าจัประเมนิได ้แติใ่นอก้ดา้นหนึ�ง วิกิฤติท้�เกดิข้ึ�นไดผ้ิลักัดนัใหท้ั�งภาครฐั เอกชนแลัะประชาชนติอ้ง
ปรับัติัวิแลัะเปลั้�ยนแปลังวิิธิ้คิด ทัศนคติิ นโยบัาย กฎระเบั้ยบั แลัะพฤติิกรรมในด้านติ่างๆ ซึ่ึ�งรวิมถึง
ประเด็นเร่�องการย้ายถิ�น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การย้ายถิ�นเพ่�อทดแทนประชากร ในยุคสังคมสูงอายุ
ประเทศไทยจัำเป็นติ้องกำหนดเป้าหมายระยะยาวิในการคัดสรรบัุคลัากรท้�จัะให้มาพำนักอาศัยแลัะ
ทำงานในประเทศไทย ทั�งในแง่จัำนวินแลัะคุณสมบััติิติ่างๆ โดยสร้างกระบัวินการม้ส่วินร่วิมข้องสังคม
แลัะบัริหารจััดการด้านการย้ายถิ�นกับัคนกลัุ่มต่ิางๆ เช่น ราษฎรท้�ไม่ม้สัญชาติิไทย แรงงานข้้ามชาติ ิ 
ลัูกข้องแรงงานข้้ามชาติิ ผิู้ลั้�ภัยแลัะผิู้พำนักระยะยาวิจัากติ่างประเทศ อย่างเหมาะสม ดังนั�น นโยบัาย
การย้ายถิ�นเพ่�อทดแทนประชากร: การบัริหารจัดัการด้านการย้ายถิ�น การให้ถิ�นท้�อยูถ่าวิรแลัะการแปลัง
สัญชาติิไทยอาจัเป็นเคร่�องม่อหนึ�งท้�ช่วิยสร้างโอกาสแลัะฟื้้�นฟืู้ประเทศไทยในยุคหลัังโควิิด-19  ”

 “ การแพร่ระบัาดข้องโควิิด-19 ได้สร้างควิามเหลั่�อมลั�ำด้านการม้กิจักรรมทางกายท้�เพ้ยง
พอแลัะควิามมั�นคงทางอาหารในประชากรไทยบัางกลัุ่มอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�ง กลัุ่มผิู้ท้�ไม่ม้ราย
ได้ ผิู้สูงอายุ แลัะผิู้วิ่างงาน ท้�พบัวิ่า ม้ระดับัการม้กิจักรรมทางกายท้�เพ้ยงพอติ�ำกวิ่าประชากรกลัุ่มอ่�น 
นอกจัากน้�ในกลัุม่ผิูสู้งอาย ุยงัพบัว่ิา มค้วิามไม่มั�นคงทางอาหารในระดับัรนุแรงเชน่กนั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง ผิู้สูงอายุท้�อายุ 80 ปีข้ึ�นไป ท้�อาศัยในภาคติะวิันออกเฉ้ยงเหน่อ ได้รับัการศึกษาน้อย แลัะม้หน้�สิน 
จัึงเป็นควิามจัำเป็นท้�ภาครัฐแลัะผิู้ม้ส่วินเก้�ยวิข้้อง ติ้องเร่งให้ควิามสำคัญกับัการม้นโยบัายแลัะกลัไก
สนับัสนุนให้ประชากรกลัุ่มน้�สามารถปรับัติัวิได้พร้อมกับัประชากรกลัุ่มอ่�นๆ ซึ่ึ�งจัะส่งผิลัด้ติ่อการฟื้้�นฟืู้
ประเทศ ให้ประชากรกลัับัมาดำเนินช้วิิติได้ติามปกติิเร็วิยิ�งข้ึ�น  ”

 “ วิิกฤติโควิิด-19 เป็นติัวิเร่งให้เกิดการปรับัตัิวิครั�งใหญ่ข้องแวิดวิงการทำงานวิิจััย ทำให้     
นักวิิจััยติ้องปรับัติัวิแลัะค้นหาแนวิทางใหม่ๆ เพ่�อสร้างงานวิิจััยท้�ม้คุณภาพอย่างติ่อเน่�อง การฟื้้�นติัวิ       
จัากวิิกฤติโควิิด-19 สิ�งสำคัญท้�นักวิิจััยติ้องคำนึงถึง ได้แก่ การรักษาคุณภาพข้องงานวิิจััย การคำนึงถึง
จัริยธิรรมการวิิจััย แลัะควิามไม่เท่าเท้ยมท้�อาจัเพิ�มข้ึ�น โอกาส นักวิิจััยควิรใช้วิิกฤติโควิิด-19 น้�              
เป็นโอกาสในการพัฒนางานวิิจััย ให้ม้คุณภาพแลัะประสิทธิิภาพเพิ�มยิ�งข้ึ�น รวิมถึงพัฒนาตินเองให้ม้
ควิามย่ดหยุ่น แลัะสามารถปรับัตัิวิได้เม่�อเกิดวิิกฤติ ม้กระบัวินการสะท้อนคิดในเชิงวิิพากษ์อย่าง
สม�ำเสมอเพ่�อสามารถติรวิจัสอบัควิามถูกติอ้งในระเบัย้บัวิธิิว้ิจิัยัท้�ตินเลัอ่กใชใ้นการดำเนินการวิจิัยัอย่าง
ม้คุณภาพติ่อไป ”

9



 “Resilience in response to the impacts of COVID-19 in Thai population and society            

depends on the government’s perceived sensitivity to the potential problems. These challenges 

include changes in the overall population structure and behaviors of the population at                          

the individual level. The Thai government needs to design policies to support and respond                  

to the anticipated changes that are looming. These include the rapid ageing of the population, 

declining fertility, and shortages in the working-age population. There is little time to waste                  

in addressing these challenges. The need for change is an opportunity for governments to focus 

on developing the population quality dimension to replace the declining quantity, and implement 

policies to enhance the potential of the population to be able to cope and have a quality lifestyles 

in a new normal that may be fraught with volatility and rapid, unpredictable change. ”

 “ The social mobilization activity during the Covid-19 epidemic in Thailand that vastly 

attracted public attention was the advocacy for rights of the sexually diverse groups.  This movement 

opens the eyes of society to the reality of the sexually diverse in its midst.  The survey of IPSR 

during the period of epidemic spread of Covid-19 generated data which shine a spotlight on the 

sexual diversity, as well as demonstrate how the “gender dimension” is a complex concept. The 

lack of  precision and thoroughness in research, understanding, including acknowledging the reality 

of gender diversity of the population, can be a hindrance to the formulation of appropriate laws, 

policies, services, and social protections for the sexually diverse groups of the population. ”

 “ While Thai society is trying to speed up recovery from the COVID-19 crisis, both the 

government and social sectors should use this opportunity to promote fair access to essential 

services of older persons through the use of digital technology that is user-friendly and inclusive 

to people of all ages.  This includes accelerating preparations and education in terms of the econ-

omy, health, and social participation for the group of people who are about to become “future 

older persons” who may have different expectations and lifestyles from the current cohort of 

older persons. ”

Key Message

The Gender Dimensions Perspectives from Research during the Covid Pandemic

Equity and Thailand’s Ageing Society in the COVID-19 Era

Impact of COVID-19 in Thai Population and Society 
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 “ Although the Covid-19 pandemic is certainly a health and socio-economic crisis of 

mammoth proportions, the calamity has required the government, private sector, and the public 

to adapt and adjust their way of thinking, perhaps leading to a paradigm shift in certain areas.         

For example, Covid-19 has forced a re-examination of immigration law and policies around the 

world. One dimension of this re-think is the concept of “replacement migrant” to fill gaps caused 

by the dwindling numbers of indigenous working-age men and women in ageing societies.  Thailand 

could develop a social participatory process and a proper migration management for different 

groups of population, e.g., stateless persons, migrant workers and their children, refugees, and    

long-stay foreigners. Therefore, replacement migration policy, migration management, and pathway 

to residency and Thai citizenship could be the instruments that create opportunity and revitalize 

Thailand after the pandemic.  ”

 “ The COVID-19 epidemic has created significant disparities in sufficient physical activity 

and food security across the spectrum of the Thai population, but especially the lower-income, 

older persons and the unemployed. In addition, among persons age 60 years or older, there was 

also severe food insecurity, particularly those age 80 years or over, living in the Northeastern region, 

with less education, and in debt. It is imperative that the government and other stakeholders place 

greater priority on introducing policies and mechanisms to support this vulnerable population to 

adapt so there is less inequality with other population groups, as that will have a positive effect on 

the revival of the country, and allow society to adapt to the ‘new normal’ lifestyle faster.   ”

 “ The COVID-19 crisis has become a catalyst for a major adjustment in academia, forcing 

researchers to adapt and find new approaches to continuously create quality research.                             

In recovering from the destruction and restrictions of COVID-19 pandemic, the important things 

researchers need to consider include maintaining the quality of research, research ethics, and the 

risk of increased inequality during a pandemic. Accordingly, researchers should use the COVID-19 

crisis as an opportunity to increase quality and efficiency of research, including practicing                   

flexibility and adaptation in the event of such a calamity. There should be a constant critical       

reflection process to be able to verify the correctness of a chosen research methodology in          

conducting further quality research. ”

Eat, Live and Body Movement: New Normal in the COVID-19 Crisis

Adaptation of Social Science Research Methodologies in the Era of COVID-19

Replacement Migration Policy: Migration Management and Pathway to

Residency and Thai Citizenship
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( กล่่มงานวิิจัย 1 :  สัังคมไทยกับการเปล่�ยนแปลงประชากรและครอบครัวิ )
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การฟื้้� นต่ัวิจากผลกระทบของโควิิด-19
ควิามนำา
	 ท่า่มกลางประเด็น็การเปล่�ยนแปลงโครงสร้างท่างประชากรไท่ยท่่�กา้วส่่การเป็นสังคมสง่วัยอย่าง
สมบู่รณ์์	ท่่�ถู่กกล่าวถูึงอย่างแพร่หลาย		ท่ว่าเม่�อเกิด็สถูานการณ์์การแพร่ระบูาด็ของโรคโควิด็-19		ท่่�เริ�มต้้น
ในช่วงปลายปี	2562		เร่�องของสังคมส่งวัยก็เริ�มจางหายไปแท่นท่่�ด็้วยข้อม่ลข่าวสารเก่�ยวกับูต้ัวเลขจำนวน
ผู้่้ป่วย		และจำนวนผู้่้เส่ยช่วิต้รายวันท่่�ถู่กส่�อสารต้ลอด็ช่วงระยะเวลากว่า		2		ปี		ท่่�ผู้่านมาพร้อมพ่วงมาด็้วย
ความวิต้กกังวลหวาด็กลัวต้่อสถูานการณ์์การแพร่ระบูาด็ท่่�เกิด็ขึ�นในกล่่มประชากรไท่ย
	 ในภาพรวมระด็บัูสงัคม	หากจะพจิารณ์าถูงึผู้ลกระท่บูจากโควดิ็-19	ท่่�มต่่้อการเปล่�ยนแปลงท่าง
ประชากรในสังคมไท่ยเช่�อว่าความคิด็แรกท่่�หลายท่่านผู้่ด็ขึ�นในความคิด็ค่อ		“จำนวนคนต้ายท่่�เพิ�มส่งขึ�น”		
จากสถูานการณ์์การแพร่ระบูาด็		แต้่ในความเป็นจริงยังคงม่อ่กปัจจัยท่่�สำคัญค่อ	“จำนวนคนเกิด็ท่่�ลด็ลง”	
ท่่�เข้ามาเป็นต้ัวเร่งให้เกิด็การเปล่�ยนแปลงท่างประชากรในประเท่ศ	ซึ่ึ�งหากพิจารณ์าจากร่ป	1	และ	2	จะ
เห็นได็้ว่า		จำนวนการเกิด็ของประชากรไท่ยม่การลด็ลงอย่างต้่อเน่�องจากท่่�เคยอย่่ท่่�ประมาณ์	600,000	–	
800,000	 คนต่้อปี	 ท่ว่าในปี	 2563	 เกิด็จ่ด็หักเหสำคัญท่่�ท่ำให้จำนวนการเกิด็ลด็ลงมากกว่าปกติ้มาอย่่ท่่�
จำนวนน้อยกว่า	 600,000	 คน	 ขณ์ะท่่�จำนวนต้ายก็เพิ�มขึ�นอย่างมาก	 ส่งผู้ลให้อัต้ราเพิ�มประชากรต้าม
ธรรมชาติ้	(natural	population	growth	rate)	อย่ใ่นอตั้ราท่่�ต้ดิ็ลบู	(-0.03	ในป	ี2564)	นบัูเปน็ปรากฏการณ์์
ด็้านการเปล่�ยนแปลงท่างประชากรในสังคมไท่ยท่่�ไม่เคยเกิด็ขึ�นมาก่อนหน้าน่�	(กรมการปกครอง,	2565)	

ร่ป	1	อัต้ราเพิ�มประชากรต้ามธรรมชาต้ิของประเท่ศไท่ย	ระหว่างปี	2555-64

ร่ป	2	จำนวนการเกิด็และต้ายของประเท่ศไท่ย	ระหว่างปี	2555-64

แหล่งข้อม่ล	กรมการปกครอง	กระท่รวงมหาด็ไท่ย

แหล่งข้อม่ล	กรมการปกครอง	กระท่รวงมหาด็ไท่ย
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	 ทั่�งน่�	 การเปล่�ยนแปลงด็ังกล่าว	 ส่งผู้ลโด็ยต้รงต้่อการเปล่�ยนแปลงโครงสร้างท่างประชากร		 
ซึ่ึ�งสามารถูเหน็ได็อ้ยา่งเปน็รป่ธรรมจากรป่ท่รงของพร่ะมดิ็ประชากรในป	ี2563	ท่่�เปล่�ยนแปลงไปมากจาก
อด็่ต้	 โด็ยเห็นได็้ว่า	 เม่�อราว	 50	 ปีก่อน	 ท่รงของพ่ระมิด็จะเป็นแบูบูฐานกว้าง	 อันแสด็งถึูงสัด็ส่วนของ
ประชากรวัยเด็ก็ท่่�มม่ากกว่าวยัอ่�นๆ	กระท่ั�งในปัจจบัู่น	โครงสร้างประชากรของประเท่ศไท่ย	ได็เ้ปล่�ยนจาก
สังคมเยาว์วัยเป็นสังคมผู้่้ส่งวัยโด็ยสมบู่รณ์์	 สถูานการณ์์ด็ังกล่าวนับูเป็นตั้วช่�วัด็สำคัญท่่�บู่งช่�ให้เห็นถึูง
สัญญาณ์ของการเปล่�ยนแปลงท่างด็้านโครงสร้างประชากร	 ท่่�ด็่จะม่การเปล่�ยนแปลงท่่�รวด็เร็วมากกว่าท่่�
คาด็ประมาณ์ไว้อย่่ไม่น้อย

	 สถูานการณ์์การเกิด็น้อยลงของประชากรอย่างผู้ิด็ปกต้ิน่�เป็นปรากฏการณ์์ท่่�เกิด็ขึ�นในหลาย
ประเท่ศทั่�วโลก	กระท่ั�งองค์กรยนิ่เซึ่ฟได้็ออกมาประกาศอย่างชดั็เจนในรายงาน	Preventing	a	lost	decade:	
Urgent	action	to	reverse	the	devastating	impact	of	COVID-19	on	children	and	young	people	
เม่�อเด็่อนธันวาคม	2564	ว่า		การแพร่ระบูาด็ของโควิด็-19	เป็นอ่ปสรรคฉุ่ด็รั�งความก้าวหน้าในหลายด็้าน
ท่่�สะสมมาหลายท่ศวรรษ		โด็ยปัญหาด็ังกล่าว	ได็้ส่งผู้ลกระท่บูต้่อเด็็กๆ	อย่างร่นแรง	และกลายเป็นวิกฤต้
ท่่�หนักหนาสาหัสท่่�ส่ด็ในประวัต้ิศาสต้ร์	75	ปีของย่นิเซึ่ฟ	ไม่ว่าจะเป็นด็้านความยากจน	ส่ขภาพ	การเข้าถูึง
การศึกษา	โภชนาการ	การค่้มครองเด็็ก	และส่ขภาพจิต้ของเด็็ก	(UNICEF,	2021)

 “ปีี 2564 มีีเด็็กเกิด็ใหมี่ราว 5.4 แสนคน ลด็ลงมีากกว่าคร่�งกว่าที่ี�เคยเกิด็เมี่�อ 50 ปีีก่อน 
แสด็งให้เห็นว่า  จำนวนเด็็กเกิด็ใหมี่ต่�ำมีากเปี็นปีระวัต่ิการณ์์ และปีี 2564  เปี็นปีีแรกที่ี�จำนวนเด็็กเกิด็
น้อยกว่าคนต่าย ซึ่่�งคนต่ายในปีี 2564 มีีจำนวน 5.6 แสนคน เที่่ากับว่า ปีระเที่ศไที่ยมีีอัต่ราการเพิ่ิ�มี
ปีระชากรเกิด็หักลบต่าย ต่ิด็ลบ” ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกีุล (สำนัักีข่่าวอิิศรา, 2565)

ร่ป	3	พ่ระมิด็ประชากรไท่ย	พ.ศ.	2513,	2533,	2563,	และ	2583
แหล่งท่่�มา:	พ่ระมิด็ประชากร	พ.ศ.2513	และ	2533	สร้างจากข้อม่ลประชากรในสำมะโนประชากรและเคหะ	พ.ศ.2513	2533,	

สำนักงานสถูิต้ิแห่งชาต้ิ;	พ่ระมิด็ประชากร	พ.ศ.2563	และ	2583	สร้างจาก	ข้อม่ลประชากรในการคาด็ประมาณ์ประชากร
ของประเท่ศไท่ย	พ.ศ.2553-2583	(ฉุบูับูปรับูปร่ง),	สศช.	

เม่�อจำานวินคนต่าย แซงหน้าจำานวินเด็กเกิดใหม่
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	 สำหรับูในประเท่ศไท่ยก็เช่นเด่็ยวกัน	 เด็็กและเยาวชนเป็นกล่่ม	 “ผู้่้ถู่กกำหนด็”	 ท่่�แท่บูจะไม่
สามารถูด็่แลเล่อกหร่อกำหนด็แนวท่างการด็ำเนินช่วิต้ของต้นเองได็้	ต้ั�งแต้่ขั�นต้อนของการถู่กเล่อกให้เกิด็
มาหร่อไม่เต้ิบูโต้มาภายใต้้ร่ปแบูบูการเล่�ยงด่็เช่นไร	 ต้ลอด็จนลักษณ์ะหร่อร่ปแบูบูการใช้ช่วิต้ในบูริบูท่
แวด็ล้อม	ด็้วยเหต้่น่�	บูท่ความน่�จึงได็้ท่ำการรวบูรวมผู้ลการศึกษาวิจัย	3	 เร่�อง	ท่่�สะท่้อนให้เห็นถูึงผู้ลกระ
ท่บูจากโควิด็-19	ท่่�ม่ผู้ลต้่อการปรับูต้ัวและพฤต้ิกรรมของประชากรวัยเด็็กและเยาวชนมาโด็ยเฉุพาะ	 โด็ย
ใน	เร่�องท่่�	1	ได็้หยิบูยกต้ัวอย่างเร่�องการปรับูต้ัวต้่อการแพร่ระบูาด็ของโรคโควิด็-19	ให้เห็นว่าเยาวชนวัย
ร่น่สามารถูปรับูตั้วและปฏิบูตั้พิฤติ้กรรมการป้องกันเช่�อได้็มากน้อยเพย่งใด็	ขณ์ะท่่�เร่�องท่่�	2	เปน็การสะท้่อน
ผู้ลของการปรับูต้ัว	 และผู้ลกระท่บูจากการเร่ยนออนไลน์ท่่�ม่ต้่อพฤติ้กรรมส่ขภาพท่่�น่าสนใจของกล่่มเด็็ก
และเยาวชนซึ่ึ�งประเด็น็ด็งักลา่วน่�นบัูเปน็ประเด็น็ท่่�สงัคมต้า่งถูกเถูย่งกันอยา่งกวา้งขวางเก่�ยวกบัูผู้ลกระท่บู
ในด็้านต้่างๆ	ท่่�เกิด็ขึ�น	จากนั�นปิด็ท่้ายกับูเร่�องท่่�	3	ท่่�จะสะท่้อนให้ท่ราบูถูึงผู้ลกระท่บูของโควิด็-19	ท่่�ม่ต้่อ
ส่ขภาพจิต้ของเด็็กและเยาวชนว่าเป็นอย่างไร	 ประชากรกล่่มน่�ได็้รับูการด็่แลและบูริการในด็้านด็ังกล่าว
อยา่งไรบู้าง	ทั่�งน่�	ข้อมล่จากงานศกึษาวจิยัท่ั�ง	3	เร่�องจะชว่ยช่�ใหเ้หน็ถูงึผู้ลกระท่บูท่่�เกดิ็ขึ�นกบัูกล่ม่ประชากร
ท่่�ถู่กคาด็หวังให้เป็นอนาคต้เพ่�อการพัฒนาประเท่ศ	โด็ยเฉุพาะในช่วงเวลาท่่�สังคมไท่ยอย่่ในภาวะเกิด็น้อย
เช่นน่�

ผ้้ท่�ได้รับผลกระทบมากท่�สั่ด ค่อผ้้ท่�ไม่สัามารถด้แลต่นเองได้

กรมการปกครอง	กระท่รวงมหาด็ไท่ย.	(2565).	สถูิต้ิประชากรศาสต้ร์	ประชากรและเคหะ.	
	 http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx	ส่บูค้น	20	พฤษภาคม	2565
สำนักข่าวอิศรา.	(2565).	เด็็กไท่ยเกิด็ใหม่ปี	64	ต้�ำส่ด็ในประวัต้ิศาสต้ร์	เหต้่โควิด็ท่ำยอด็ต้ายพ่่งแซึ่ง-คนไม่อยากม่ล่ก.	
	 https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/106341-isranews-news-29.html	สบู่คน้	20	พฤษภาคม	2565
UNICEF.	(2021).	Preventing	a	lost	decade:	Urgent	action	to	reverse	the	devastating	impact	of	COVID-19	on	children	 
	 and	young	people.	https://www.unicef.org/reports/unicef-75-preventing-a-lost-decade	 
	 ส่บูค้น	20	พฤษภาคม	2565

เอกสารอ้างอิง
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การปรับต่ัวิบนโลกท่�เต่็มไปด้วิยโควิิด-19 

การปฏิบูัต้ิต้นต้ามมาต้รการเพ่�อป้องกันการต้ิด็เช่�อโควิด็-19	พวกเขาท่ำได็้อย่างเคร่งครัด็เพ่ยงใด็	

ของวิัยร่่นอาย่ 13-18 ปี กล่่มหน่�ง

ปัท่มา	ว่าพัฒนวงศ์,	อาร่	จำปากลาย,	อักษราภัค	หลักท่อง,	กษมา	ยาโกะ

	 เม่�อเกิด็สถูานการณ์์การแพร่ระบูาด็ของโควิด็-19	ขึ�น	หนึ�งในประเด็็นท่่�ภาครัฐและหน่วยงานท่่�
เก่�ยวขอ้งกบัูการปอ้งกนัโรคระบูาด็ใหค้วามพยายามในการด็ำเนนิการ		ค่อ		การรณ์รงคใ์หป้ระชาชนปฏบิูตั้ิ
ต้ามมาต้รการด็้านการป้องกันเช่�ออย่างเคร่งครัด็	 ท่ั�งในเร่�องของการกักต้ัวอย่่ท่่�บู้านในช่วงแรก	 การรักษา
ระยะห่างระหว่างบู่คคล	การพบูปะสังสรรค์	ต้ลอด็จนการสวมหน้ากากอนามัยและการใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างม่อ	เป็นต้้น	ซึ่ึ�งแนวท่างการปฏิบูัต้ิต้่างๆ	น่�	เป็นเร่�องท่่�ต้้องอาศัยระยะเวลาในการปรับูต้ัวหากจะท่ำให้
เป็นกิจวัต้ร	 หนึ�งในประเด็็นท่่�น่าสนใจค่อ	 แล้วในกล่่มประชากรวัยเด็็กและเยาวชนท่่�ด็้วยธรรมชาติ้ยังเต็้ม
ไปด็ว้ยความสนก่สนาน		และต้อ้งการใชช้ว่ติ้อยา่งอสิระนั�น	จะสามารถูปรบัูต้วัและปฏบิูตั้ติ้ามแนวท่างต้า่งๆ
ได็้มากน้อยเพ่ยงใด็	 ข้อม่ลส่วนหนึ�งจากโครงการวิจัยเร่�อง	 “ผู้ลกระท่บูระยะยาวของการย้ายถูิ�นท่่�หลาก
หลายของพ่อแม่ท่่�ม่ต้่อการเปล่�ยนผู่้านส่่วัยร่่น:	 กรณ่์ศึกษาประเท่ศไท่ย”	 ได็้ท่ำการสอบูถูามข้อม่ลกับู
ประชากรวัยร่่นท่่�ม่อาย่ระหว่าง	13-18	ปี	ด็้วยข้อคำถูาม	11	ข้อท่่�เก่�ยวข้องกับูการปฏิบูัต้ิต้นต้ามมาต้รการ
การป้องกันเช่�อโควิด็-19	และม่ข้อค้นพบูท่่�น่าสนใจด็ังน่�

	 เม่�อจำแนกคำถูามท่ั�ง	11	ข้อเป็นสองกล่่ม	ค่อ	พฤต้ิกรรมท่่�ควรหล่กเล่�ยง	และพฤต้ิกรรมท่่�ควร
ปฏิบูัต้ิ	 ขณ์ะท่่�ม่สถูานการณ์์การระบูาด็ของโควิด็-19	 (ต้าราง	 1)	 พบูว่า	 ในเร่�องของพฤต้ิกรรมท่่�ควร 
หล่กเล่�ยง	 ซึ่ึ�งได็้แก่	 การเข้าร่วมกิจกรรมรวมกล่่มหร่อกิจกรรมสังสรรค์	 การสัมผู้ัสผู้่้ป่วยท่่�ม่อาการหวัด็	 
การเข้าไปยังสถูานท่่�แออัด็หร่อท่่�ท่่�ม่คนเยอะ	และเด็ินท่างเข้าไปในพ่�นท่่�ท่่�ม่การระบูาด็	ในช่วงแรกของการ
ระบูาด็	ภาพรวม	มว่ยัร่น่เปา้หมายท่่�มพ่ฤต้กิรรมเหลา่น่�คดิ็เปน็ร้อยละ	18.1,	3.1,	17.3	และ	4.7	ต้ามลำด็บัู	
ร้อยละของวัยร่่นเป้าหมายท่่�ยังคงม่พฤต้ิกรรมเช่นน่�ในช่วงหลังได็้เพิ�มส่งขึ�นในท่่กพฤต้ิกรรม	 สำหรับู
พฤต้ิกรรมท่่�ควรปฏิบัูต้ินั�น	 พฤต้ิกรรมท่่�ม่วัยร่่นเป้าหมายปฏิบูัต้ิในช่วงแรกของการระบูาด็เกินกว่าร้อยละ	
90	ค่อ	ใส่หน้ากากอนามัยหร่อ	หน้ากากผู้้าท่่กครั�งท่่�ออกนอกบู้าน		(ร้อยละ	96.9)		เล่อกท่านอาหารท่่�ร้อน		
หรอ่ปรง่สก่ใหม่ๆ		(รอ้ยละ	92.3)	ล้างมอ่บูอ่ยๆ	ด้็วยสบู่	่เจลแอลกอฮอล์	หรอ่สเปรยแ์อลกอฮอล์	หลงัสมัผู้สั
จด่็เส่�ยงเปน็ประจำ	(รอ้ยละ	91.5)	และ	แยกของใชส้ว่นต้วั	และไมใ่ชข้องรว่มกบัูผู้่อ้่�นท่ก่ครั�ง	(รอ้ยละ	90.7)	
วัยร่่นเป้าหมายร้อยละ	80.4	รักษาระยะห่าง	และหล่กเล่�ยง/อย่่ห่างจากผู้่้อ่�นมากกว่า	1-2	เมต้ร	ท่่กครั�งท่่�
ออกนอกบูา้น	รอ้ยละ	76.0	ออกจากบูา้นหรอ่ใชร้ถูสาธารณ์ะเม่�อจำเปน็เท่า่นั�นและรอ้ยละ	75.7	หลก่เล่�ยง
การใช้ม่อสัมผู้ัสใบูหน้า	ต้า	ปาก	จม่ก	ห่	 โด็ยไม่จำเป็น	พฤต้ิกรรมท่่�ควรปฏิบูัต้ิท่ั�งหมด็น่�	 วัยร่่นเป้าหมาย 
กลับูประพฤติ้/ปฏิบัูต้ิลด็ลงในช่วงหลังของการระบูาด็	 ดั็งนั�นจากพฤติ้กรรมท่่�ควรหล่กเล่�ยงท่่�กลับูเพิ�มขึ�น	
และพฤติ้กรรมท่่�ควรปฏิบูตั้ทิ่่�กลบัูลด็ลง		แสด็งถึูงความย่อหยอ่นหรอ่ความละเลยต่้อการปฏิบูตั้ติ้วัท่่�ถูก่ต้อ้ง			
เท่่ากับูเป็นการเพิ�มความเส่�ยงต้่อการต้ิด็เช่�อโควิด็-19	ของวัยร่่นเป้าหมาย			

ข้อค้นพบ

	 เป็นข้อม่ลส่วนหนึ�งจากโครงการวิจัยเร่�อง	 “ผู้ลกระท่บูระยะยาวของการย้ายถิู�นท่่�หลากหลายของพ่อแม่ท่่�ม่ต้่อ
การเปล่�ยนผู้่านส่่วัยร่่น:	กรณ์่ศึกษาประเท่ศไท่ย”	ท่่�ได็้รับูท่่นอ่ด็หน่นการวิจัยประจำาปี	2563	จากสำานักงานการวิจัยแห่งชาต้ิ	
(วช.)	ท่ำาการศึกษากับูวัยร่่นอาย่	13	–	18	ปี	จำานวน	387	ราย	ในเร่�องของการปฏิบูัต้ิต้ัวต้ามมาต้รการด็ังกล่าว	ในสองช่วงเวลา	 
ช่วงแรกระหว่างเด่็อนม่นาคมถูึงเด็่อนมิถู่นายน	 2563	 ช่วงหลังต้ั�งแต้่เด็่อนมกราคมถูึงเด่็อนต้่ลาคม	 2564	 วัยร่่นเป้าหมายท่่�
ศึกษาน่�เป็นกล่่มเป้าหมายเด็ิมของโครงการ	Child	Health	 and	Migrant	Parents	 in	 South-East	Asia	ท่่�ด็ำาเนินการใน 
ปี	2551	(เป็นการต้ิด็ต้ามครัวเร่อนเป้าหมายเด็ิม)
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การปฏิบูัต้ิต้นต้ามมาต้รการเพ่�อป้องกันการต้ิด็เช่�อโควิด็-19	พวกเขาท่ำได็้อย่างเคร่งครัด็เพ่ยงใด็	

	 เม่�อจำแนกต้ามเพศพบูวา่	วัยร่น่เป้าหมายชายประพฤต้หิรอ่ปฏิบูตั้ติ้วัต้ามมาต้รการป้องกนัการ
ต้ิด็เช่�อโควิด็-19	 ต้�ำกว่าวัยร่่นเป้าหมายหญิงในท่่กพฤติ้กรรม	 ขณ์ะเด็่ยวกัน	 การประพฤติ้หร่อปฏิบูัต้ิต้ัวฯ	
ของวัยร่่นเป้าหมายทั่�งชายและหญิงในช่วงหลังของการแพร่ระบูาด็ก็แย่กว่าเม่�อเท่่ยบูกับูช่วงแรกของการ
ระบูาด็(ด็่ต้าราง	1	ประกอบู)

	 เม่�อพจิารณ์าจำนวนขอ้ของพฤต้กิรรมท่่�วยัร่น่เปา้หมายประพฤต้หิรอ่ปฏบิูตั้ติ้วัถูก่ต้อ้ง	จากจำนวน
ข้อท่ั�งหมด็	 11	 ข้อ	 วัยร่่นเป้าหมายปฏิบูัต้ิถู่กต้้องต้�ำส่ด็	 3	 ข้อและส่งส่ด็ครบูท่่กข้อทั่�งในสองช่วงของการ
ระบูาด็	แต้่สัด็ส่วนของการปฏิบูัต้ิต้ัวถู่กต้้อง	10	และ	11	ข้อของวัยร่่นเป้าหมายชายได็้ลด็ลงในการระบูาด็
ชว่งหลงั	สว่นวยัร่น่เปา้หมายหญงิมก่ารปฏบิูตั้ติ้วัถูก่ต้อ้ง	9,	10	และ	11	ขอ้	ลด็ลงในชว่งหลงัของการระบูาด็	
(ด็่ร่ป	4	ประกอบู)	

ต้าราง	1		ร้อยละวัยร่่นเป้าหมายท่่�ม่พฤต้ิกรรมเส่�ยง/ป้องกันการต้ิด็เช่�อโควิด็-19	จำแนกต้ามเพศและภาพรวม

หมายเหต้่:	ช่วงแรก	หมายถูึงช่วงเด็่อนม่นาคม	-	มิถู่นายน	2563,	ช่วงหลัง	หมายถูึงช่วงเด็่อนมกราคม	2564	-	ต้่ลาคม	2564

หมายเหต้่	:	ช่วงแรก	หมายถูึงช่วงเด็่อนม่นาคม	-	มิถู่นายน	2563,	ช่วงหลัง	หมายถูึงช่วงเด็่อนมกราคม	2564	-	ต้่ลาคม	2564
ร่ป	4	ร้อยละวัยร่่นเป้าหมาย	จำแนกต้ามจำนวนข้อพฤต้ิกรรมท่ั�งหมด็	(ควรเล่�ยงและควรท่ำ)	ท่่�ปฏิบูัต้ิถู่กต้้อง	

จำนวนข้้อ จำนวนข้้อ
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	 นอกจากนั�น	เม่�อพิจารณ์าลักษณ์ะการเปล่�ยนแปลงของการปฏิบูตั้ติ้วั	ในท่่�น่�เป็นการเปรย่บูเท่ย่บู
จากจำนวนขอ้ท่่�ปฏบิูตั้ถิูก่ต้อ้งในแต้ล่ะชว่งของการระบูาด็		ถูา้จำนวนขอ้ท่่�ปฏบิูตั้ถิูก่ต้อ้งในชว่งหลงัมากกวา่
ในช่วงแรก	เร่ยกว่าม่พฤต้ิกรรมด็่ขึ�น	ในท่างกลับูกัน		หากจำนวนข้อท่่�ปฏิบูัต้ิถู่กต้้อง	ในช่วงหลังน้อยกว่าใน
ชว่งแรก		เรย่กวา่มพ่ฤต้กิรรมแยล่ง		และถูา้จำนวนขอ้ท่่�ปฏบิูตั้ถิูก่ต้อ้งในชว่งหลงัเท่า่กบัูในชว่งแรก	จะหมาย
ถูงึพฤต้กิรรมคงเด็มิ	ผู้ลการวเิคราะหย์งัสนับูสนน่วา่พฤต้กิรรมการปฏบิูตั้ติ้วัท่่�ถูก่ต้อ้งต้ามมาต้รการปอ้งกนั
การต้ดิ็เช่�อโควดิ็-19	ในชว่งหลงัเม่�อเท่ย่บูกบัูขว่งแรกของการระบูาด็ของวยัร่น่เปา้หมายนั�นแยล่ง	เพราะจะ
เห็นว่าราวครึ�งหนึ�ง	 (ร้อยละ	 52.7)	 ของวัยร่่นเป้าหมายท่ั�งหมด็ม่พฤติ้กรรมท่่�แย่ลงขณ์ะท่่�ร้อยละ	 35.4	
พฤต้ิกรรมคงเด็ิม		ม่เพ่ยงร้อยละ		11.9		ท่่�พฤต้ิกรรมด็่ขึ�น	ลักษณ์ะการเปล่�ยนแปลงการปฏิบูัต้ิต้ัวเช่นน่�ไม่ม่
ความแต้กต้่างกันอย่างม่นัยสำคัญระหว่างวัยร่่นเป้าหมายชายและหญิง

	 ในช่วงท่่�ม่การแพร่ระบูาด็ของโรคโควิด็-19	 วัยร่่นอาย่	 13	 –	 18	 ปี	 กล่่มหนึ�ง	 ปฏิบูัต้ิต้ัวต้าม
มาต้รการป้องกันการติ้ด็เช่�อโควิด็-19	อยา่งเคร่งครัด็ในระดั็บูหนึ�งเท่า่นั�น	วยัร่น่ชายปฏิบูตั้ติ้วัต้ามมาต้รการฯ
นอ้ยกว่าวยัร่น่หญิง	การปฏิบูตั้ติ้วัต้ามมาต้รการฯ	ในระยะหลังมน้่อยกว่าในระยะแรก	ซึ่ึ�งอาจแสด็งถึูงความ
ย่อหย่อนหร่อความไม่ต้ระหนักของการปฏิบูัต้ิต้ัวท่่�เพิ�มมากขึ�นเม่�อเวลาผู้่านไปในวัยร่่นกล่่มน่�

ข้อสัร่ป

20



	 ด็้วยมาต้รการการกักตั้วและการปิด็สถูานศึกษา	 ก่อให้เกิด็สัญญาณ์เต้่อนเก่�ยวกับูระดั็บู
ความเคร่ยด็และวติ้กกงัวลของเด็ก็และเยาวชน	งานวจิยัต้า่งๆ	รายงานระด็บัูความวติ้กกงัวลและความเครย่ด็
ของเยาวชนซึึ่�งเกิด็จากการใช้วิธ่การเร่ยนร้่ท่างเล่อกแบูบูบัูงคับู	 ความเบู่�อหน่ายจากกิจวัต้รประจำวันท่่�
ซึ่�ำซึ่ากจำเจ	และความเหงาเน่�องจากขาด็ปฏิสัมพันธ์กับูเพ่�อนฝู่ง	(Chaabane	et	al.,	2021;	Harjule	et	
al.,	2021;	Viner.	et	al.,	2021)	รวมถูงึรายงานการเปล่�ยนแปลงในรป่แบูบูพฤต้กิรรมท่่�เก่�ยวขอ้งกบัูสข่ภาพ	
(Bruni	et	al.,	2021;	Chaabane	et	al.,	2021;	Guo	et	al.,	2021;	Lim	et	al.,	2021;	Velde	et	al.,	
2020)	การเรย่นออนไลน์อาจถู่กมองว่าเป็นแนวท่างใหม่ในการศึกษาและถูอ่เป็นวิธก่ารท่่�เป็นไปได้็มากท่่�สด่็
สำหรับูการจัด็การศึกษาในช่วงวิกฤต้ท่่�ย่ด็เย่�อ	แต้่คำถูามสำคัญค่อ	วิธ่การด็ังกล่าวเป็นวิธ่ท่่�เหมาะสมท่่�ส่ด็
สำหรับูนักเร่ยนไท่ยหร่อไม่	 ในบูรรด็าท่างเล่อกการเร่ยนร่้ท่่�ม่อย่่	 ท่างเล่อกใด็บู้างท่่�จะสนับูสน่นและเปิด็
โอกาสแก่เด็็กและเยาวชนไท่ยได็้บูรรล่ผู้ลท่ั�งในด็้านวิชาการและผู้ลลัพธ์ท่างส่ขภาพท่่�ด็่ไปพร้อมๆ	กัน

	 การเร่ยนออนไลน์แบูบูเต้็มร่ปแบูบูเหมาะสมท่่�ส่ด็กับูนักเร่ยนในระด็ับูมัธยมศึกษา	และนักเร่ยน
ท่่�สามารถูเข้าถึูงอินเท่อร์เน็ต้และสิ�งอำนวยความสะด็วกสนับูสน่นอย่างต่้อเน่�องและเพ่ยงพอ	ท่ั�งน่�สำหรับู
นกัเรย่นท่่�เผู้ชิญขอ้จำกดั็ในการเขา้ถูงึอนิเท่อร์เนต็้จะได็ร้บัูการจดั็ใหเ้รย่นด็ว้ยระบูบูท่ว่ท่่างไกลผู้า่นด็าวเท่ย่ม	
(DLTV)	ในขณ์ะท่่�การเรย่นแบูบูรบัูใบูงาน	และการบูา้นไปท่ำท่่�บูา้น	ถูก่ใชส้ำหรบัูกล่ม่เด็ก็นกัเรย่นท่่�เปน็เด็ก็
เล็กท่่�ไม่สามารถูเข้าถูึงอินเท่อร์เน็ต้ได็้	 หร่ออย่่ในพ่�นท่่�ห่างไกล	 และสำหรับูกล่่มนักเร่ยนท่่�สามารถูกลับูไป
เร่ยนท่่�โรงเร่ยนต้ามเดิ็มได็้นั�นจะม่เพ่ยงเฉุพาะกล่่มเด็็กนักเร่ยนท่่�โรงเร่ยนต้ั�งอย่่ในพ่�นท่่�ท่่�ได็้รับูการรับูรอง
แล้วว่าเป็นพ่�นท่่�ท่่�ปลอด็ภัยจากการแพร่ระบูาด็ของโควิด็-19	แล้วเท่่านั�น

	 การเปล่�ยนจากห้องเรย่นแบูบูด็ั�งเดิ็มเป็นรป่แบูบูต่้างๆ	ท่่�ถูก่ด็ำเนินการในช่วงการปิด็สถูานศึกษา
	ได็ส้รา้งความกด็ดั็นให้เยาวชนต้อ้งปรับูเปล่�ยนกิจวตั้รประจำวันอย่างมนั่ยสำคัญ		แมว้า่คนร่่นใหม่ในปัจจ่บัูน
อาจจะเก่งกว่ากล่่มอาย่อ่�นๆ	 ท่่�ม่เท่คโนโลย่ดิ็จิท่ัล	 แต้่การเปล่�ยนแปลงสภาพแวด็ล้อมในการเร่ยนร่้ได็้ส่ง
ผู้ลกระท่บูในท่างลบูต้่อความสามารถูในการซึ่ึมซึ่ับูเน่�อหาท่างวิชาการและท่ำให้เกิด็ความวิต้กกังวลขึ�น

	 ในช่่วงระหว่างสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 สองในสามของนักเรียนไทย	
(66.4%)	ต้้องเปลี่ี�ยนจากห้องเรียนแบบดั�งเดิมที�โรงเรียนเป็นการเรียนออนไลี่น์อย่างเต้็มรูปแบบ	ขณ์ะ
ที�	6.9%	ใช่้วิธีีการเรียนออนไลี่น์บางส่วน	23.6%	ใช่้วิธีีการรับใบงานแลี่ะการบ้านไปทำที�บ้าน	แลี่ะอีก	
3.1%	เท่านั�นที�สามารถกลี่ับมาเรียนในห้องเรียนแบบเดิมได้

	 นกัเรยีนไทยประมาณ์	32.8%	ประสบปญัหาความวติ้กกงัวลี่ในระดบัปานกลี่างถงึรนุแรงอนั
เน่�องมาจากการปิดสถานศึึกษา	แลี่ะการนำวิธีีการเรียนรู้ต้่างๆ	มาใช่้

ข้อค้นพบท่�สัำาคัญ

การปิดสัถานศึ่กษาในช่วิงการแพร่ระบาดของโควิิด-19
วิิธีีการเรียนแบบใดที่ี�เหมาะสมกับนักเรียนไที่ยมากที่ี�สุด

Dyah Anantalia Widyastari และ ปีิยวัฒน์ เกตุ่วงศา
(	แปลจากต้้นฉุบูับูภาษาอังกฤษ	)

	 จากข้อมูลี่พบว่า	 นักเรียนที�เรียนออนไลี่น์แบบเต็้มรูปแบบแลี่ะบางส่วนเป็นกลีุ่่มนักเรียนที�
ประสบปัญหาความวิต้กกังวลี่จากการปิดสถานศึึกษามากกว่านักเรียนกลีุ่่มอ่�นๆ
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กิิจกิรรมทางกิาย (Physical activity)

กิารใช้้เวลาหน้้าจอ (Screen time) กิารน้อน้หลับ (Sleep)

กิารเล่น้เสริมทักิษะ (Active play)

	 ความวิต้กกังวลี่ที�เกิดจากการปิดสถานศึึกษาสัมพันธี์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤต้ิกรรม
สุขภาพ	(กิจกรรมทางกาย,	ออกมาเลี่่น,	เวลี่าหน้าจอ	แลี่ะการนอนหลี่ับ)

	 การเรย่นออนไลนเ์พิ�มความเส่�ยงต้อ่ความวติ้กกังวลจาก	1)	โอกาสท่่�จำกดั็ในการอภปิรายกบัูคร่
และเพ่�อนร่วมห้องรวมถูึงการได็้รับูการสนับูสน่นในด็้านต้่างๆ	 โด็ยเฉุพาะอย่างยิ�งในวิชาท่่�ต้้องฝูึกฝูนหร่อ
คำนวณ์	(เช่น	คณ์ิต้ศาสต้ร์	ฟิสิกส์)	2)	นักเร่ยนต้้องเร่ยนร่้ผู้่านหน้าจอออนไลน์วันละ	5-6	ชั�วโมง	ท่ำให้บูาง
คนม่อาการอ่อนล้าท่างร่างกาย	 และการมองเห็นอย่างไม่ต้้องสงสัย	 3)	 การได้็รับูการบู้านหร่องานท่่�มอบู
หมายเพิ�มขึ�นกว่าการเร่ยนปกต้ิ
	 เม่�อเปร่ยบูเท่่ยบูกับูกล่่มนักเร่ยนท่่�ต้้องเร่ยนออนไลน์	พบูว่า	นักเร่ยนท่่�ใช้วิธ่การเร่ยนท่่�โรงเร่ยน	
มโ่อกาสท่่�จะมค่วามวิต้กกงัวลระด็บัูปานกลางถึูงรน่แรงนอ้ยกวา่ถูงึ	37.8%	(OR	0.6;	p-value	0.021)	ท่ั�งน่�
เน่�องจากการเข้าเร่ยนในชั�นเร่ยนช่วยให้นักเร่ยนได็้ม่ปฏิสัมพันธ์ท่างต้รงกับูคร่	 และกล่่มเพ่�อน	 และได็้รับู
การสนับูสน่นอย่างเพ่ยงพอ	 สำหรับูวิชาท่่�ต้้องการคำแนะนำ	 หร่อการอภิปรายอย่างเข้มข้น	 ในท่ำนอง
เด็ย่วกัน		นักเรย่นท่่�รบัูใบูงาน	หรอ่รับูการบู้านไปท่ำท่่�บูา้นเป็นกล่่มท่่�มค่วามยด่็หย่่นในการจัด็การเวลาและ
ต้ารางเร่ยนท่่�มากกว่าและม่ความวิต้กกังวลท่่�น้อยกว่า	 ในขณ์ะท่่�การเร่ยนท่่�โรงเร่ยนต้้องอาศัยปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคร่กับูนักเร่ยนเป็นอย่างมาก	 ในท่างต้รงกันข้าม	 การเร่ยนท่างไกลในร่ปแบูบูออฟไลน์กระต้่้นให้
ครอบูครัวต้้องเข้ามาม่ส่วนปฏิสัมพันธ์ในระหว่างการจัด็ต้ารางการเร่ยนร่้	 ซึ่ึ�งการได็้รับูการสนับูสน่นอย่าง
เพ่ยงพอ	ในเร่�องด็งักลา่วน่�จะเปน็ปจัจยัปอ้งกนันกัเรย่นไมใ่หเ้กดิ็ความวติ้กกงัวลระหวา่งการปดิ็สถูานศกึษา

ร่ป	5	ร้อยละของนักเร่ยนท่่�ม่พฤต้ิกรรมส่ขภาพเหมาะสมต้ามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก	
จำแนกต้ามวิธ่การเร่ยนและระด็ับูความวิต้กกังวล

	 การเปล่�ยนจากหอ้งเร่ยนแบูบูด็ั�งเด็มิเปน็การเร่ยนท่างไกล	หร่อการเร่ยนออนไลน์ท่ำให้นกัเร่ยน
ม่เวลาในการใช้หน้าจอนานมากยิ�งขึ�น	 โด็ยม่ค่าเฉุล่�ย	 393	นาท่่ต้่อวัน	 (SD	235,	CI	 387-399)	 โด็ยกล่่ม
นักเร่ยนท่่�เร่ยนออนไลน์แบูบูเต้็มร่ปแบูบูเป็นกล่่มท่่�ม่ระยะเวลาเฉุล่�ยส่งท่่�ส่ด็	 (421	 นาท่่)	 และการเร่ยน
ออนไลน์แบูบูบูางส่วน	(385	นาท่่)		ท่ั�งน่�	ในระหว่างท่่�สถูานศึกษาปิด็นั�นได็้เกิด็การเปล่�ยนแปลงพฤต้ิกรรม
ท่างส่ขภาพของนักเร่ยนท่ั�งในเร่�องของกิจกรรมท่างกาย	 การเล่นเสริมท่ักษะและการนอน	 สัด็ส่วนของ
นักเร่ยนท่่�ม่กิจกรรมท่างกายและการเล่นท่่�เพ่ยงพอต้ามคำแนะนำในกล่่มนักเร่ยนท่่�ม่ความวิต้กกังวล 
เล็กน้อยถึูงน้อยจะส่งกว่ากล่่มนักเร่ยนท่่�ม่ความวิต้กกังวลปานกลางถึูงร่นแรง	 (28.0%	 และ	 24.7%	 
ต้ามลำด็ับู)	 ในท่ำนองเด็่ยวกัน	 	 นักเร่ยนท่่�ม่ความวิต้กกังวลปานกลางถึูงร่นแรง	 ม่โอกาสท่่�จะม่การนอน 
เพ่ยงพอ	ต้ามคำแนะนำน้อยกว่ากล่่มอ่�นๆ	(0.6;	p-value	<0.001)	
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	 จากผู้ลกระท่บูอนัไมพ่งึประสงคจ์ากการเรย่นออนไลนท์่่�มต่่้อนกัเรย่นไท่ยท่ั�งระด็บัูประถูมศกึษา
และมธัยมศกึษานั�น	เปน็เร่�องจำเปน็ท่่�รฐับูาลจะต้อ้งท่ำการประเมนิผู้ลและออกแบูบูกระบูวนการเรย่นร่ใ้ห้
ม่ความเหมาะสมและเพ่�อป้องกันการส่ญเส่ยการเร่ยนร่้และผู้ลร้ายท่่�จะเกิด็ขึ�นกับูผู้ลลัพธ์ท่างสข่ภาพ	ท่ั�งน่�
กลย่ท่ธ์ส่งเสริมการศึกษาระหว่างช่วงวิกฤต้	ในอนาคต้ควรพิจารณ์าถูึงการลด็ระยะเวลาการเร่ยนออนไลน์
และให้โอกาสสำหรับูการเร่ยนร่้เชิงร่กท่่�ประย่กต้์ให้ม่การเคล่�อนไหวของร่างกายควบูค่่ไปด็้วยเพ่�อป้องกัน
ความวิต้กกังวล	 และการกระต้่้นและคงระดั็บูพฤติ้กรรมท่างส่ขภาพ	 ท่ั�งน่�จำเป็นต้้องอาศัยความร่วมม่อ
ระหวา่งโรงเรย่นและครอบูครวั	(พอ่แม/่ผู้่ป้กครอง)	ท่่�สามารถูมบู่ท่บูาท่สำคญัในการปรบัูปรง่การออกแบูบู
โปรแกรมการเร่ยนร่้และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้บูรรล่ผู้ลด็้านการศึกษาและส่ขภาพท่่�ต้้องการ

	 แม้ว่าการเร่ยนออนไลน์อาจถู่กมองว่าเป็นแนวท่างท่่�เป็นไปได้็มากท่่�ส่ด็ท่่�จะนำมาเป็นท่างเล่อก
แท่นการจัด็การเร่ยนการสอนแบูบูด็ั�งเด็ิมท่่�โรงเร่ยนในช่วงการแพร่ระบูาด็ของโควิด็-19	อย่างไรก็ด็่	วิธ่การ
ด็งักล่าวมค่วามสัมพนัธอ์ยา่งมนั่ยสำคัญกบัูความวิต้กกังวลและพฤติ้กรรมด้็านสข่ภาพของเด็ก็และเยาวชน
ไท่ย	วิธ่การเร่ยนร่้แบูบูออฟไลน์	 (การรับูใบูงานและการบู้านไปท่ำท่่�บู้าน)	 เปิด็โอกาสให้นักเร่ยนได็้ปฏิบูัต้ิ
พฤต้ิกรรมส่ขภาพต้ามข้อแนะนำได็้มากยิ�งขึ�น	ต้ลอด็จนลด็ความเส่�ยงต้่อการเกิด็ความวิต้กได็้
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เอกสารอ้างอิง

การศกึษาน่�ยงัช่�ใหเ้หน็วา่	ปฏกิริยิาท่่�เกดิ็ขึ�นระหวา่งวธิก่ารเรย่นร่แ้ละความวติ้กกงัวลเปน็เร่�องท่่�ไมค่วรละเลย
เน่�องจากมอ่ทิ่ธพิลต้อ่พฤต้กิรรมสข่ภาพของนกัเรย่นในหลายด็า้น	สดั็สว่นของนกัเรย่นท่่�มก่จิกรรมท่างกาย
เฉุล่�ย	60	นาท่่ต้่อวัน	ต้ามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก	พบูว่าส่งท่่�ส่ด็ในกล่่มนักเร่ยนท่่�ใช้วิธ่การเร่ยน
แบูบูรับูใบูงานและการบู้านไปท่ำท่่�บู้านและยังเป็นกล่่มท่่�ม่ระดั็บูความกังวลอย่่ในระดั็บูน้อย	 เช่นเด็่ยวกับู
กล่่มนักเร่ยนท่่�กลับูเข้าไปเร่ยนท่่�โรงเร่ยน	ท่่�ม่ความกังวลในระด็ับูน้อย	และม่โอกาสในการเล่นเพ่�อส่งเสริม
ท่ักษะส่งกว่ากล่่มอ่�นๆ	รายละเอ่ยด็ด็ังปรากฏในร่ป	5

23



ภ่เบูศร์	สม่ท่รจักร,	ต้ะวันชัย	จิรประม่ขพิท่ักษ์,	ณ์ปภัช	สัจนวก่ล,	กัญญาพัชร	ส่ท่ธิเกษม,	
บู่รเท่พ	โชคธนาน่ก่ล,	อ่ด็มลักษณ์์	ราชสมบูัต้ิ,	นฤมล	เจริญใจ,	ท่ิพวรรณ์	ศิริสัมพันธ์

	 ผู้ลกระท่บูท่างต้รงของโควิด็-19	 ไม่ว่าจะเป็นด็้านส่ขภาพกาย	 เศรษฐกิจ	 การขาด็การเช่�อมต้่อ
ท่างสังคม	 หร่อการศึกษาท่่�หย่ด็ชะงักลง	 ส่ด็ท้่ายแล้วท่ั�งหมด็ล้วนแต่้มาลงท่่�ผู้ลต่้อส่ขภาพจิต้ท่่�เส่�อมถูอย	
(Equitable	 Education	 Fund,	 2022;	 Institute	 for	 Health	Metrics	 and	 Evaluation,	 2022)	 
ในปี	2564	กรมส่ขภาพจิต้รายงานว่าวัยร่่นร้อยละ	28	ม่ความเคร่ยด็ส่ง	ในขณ์ะท่่�ร้อยละ	32	ม่ความเส่�ยง
ท่่�จะเป็นโรคซึึ่มเศร้า	 	 และร้อยละ	 22	 	 ม่ความเส่�ยงท่่�จะฆ่่าตั้วต้าย	 การสำรวจโด็ยย่นิเซึ่ฟในปี	 2563	 
ยังรายงานว่าเด็็กและเยาวชน	 7	 ใน	 10	 คน	 	 ม่ส่ขภาพจิต้ท่่�แย่ลง	 เน่�องจากสภาวะการแพร่ระบูาด็ของ 
เช่�อโควิด็-19		(UNICEF		Thailand,		2020)		โด็ยเฉุพาะความกังวลเก่�ยวกับู	รายได็้ครัวเร่อน	การศึกษา	
การศึกษาในอนาคต้	และการจ้างงาน	ซึ่ึ�งจริงๆ	แล้ว	แม้กระท่ั�งก่อนการระบูาด็ของโควิด็-19	เด็็กและวัยร่่น
ไท่ยกป็ระสบูกับูภาวะสข่ภาพจิต้ท่่�ย�ำแยอ่ย่แ่ลว้	(UNICEF	East	Asia	and	Pacific	Regional	Office,	2020)	
โด็ยม่การรายงานว่าเด็็กและเยาวชนไท่ยอาย่	 10-19	 ปีม่ความผิู้ด็ปกติ้ท่างจิต้และการท่ำร้ายต้นเองเป็น 
ร้อยละ	 15	 ของภาระโรคทั่�งหมด็	 และการฆ่่าตั้วต้ายเป็นสาเหต้่อันดั็บูสามของการเส่ยช่วิต้ในเด็็กอาย่	 
15-19	ปี	(Department	of	Health,	2022)

	 การศึกษาน่�เป็นงานวิจยัเชงิคณ่์ภาพ	เก็บูข้อมล่ด้็วยการสัมภาษณ์ผ้่์ู้มส่่วนได้็สว่นเสย่ท่ก่ภาคส่วน
ในระบูบูและบูริการสนับูสนน่ด้็านสข่ภาพจิต้และจิต้สังคม	(Mental	Health	and		Psychosocial	Support	
Systems	and	Services:		MHPSS)		ของประเท่ศไท่ยท่ั�งหมด็	23	ราย	จำแนกเป็นการสัมภาษณ์์ผู้่้ท่่�มาจาก
ภาครัฐ	17	ราย	ประกอบูด็้วย	ภาคส่ขภาพ	(4)	การศึกษา	(5)	สวัสด็ิการสังคม	(2)	กระบูวนการย่ต้ิธรรม	
(4)	และสวัสด็ิการสังคม	(2)	นอกจากน่�	ยังม่การสัมภาษณ์์ต้ัวแท่นจากองค์กรเยาวชน	4	ราย	และต้ัวแท่น
จากองคก์รนอกภาครฐัท่่�ไมแ่สวงหาผู้ลกำไรอก่	2	ราย	ด็ำเนนิการสมัภาษณ์ต์้ั�งแต้เ่ด็อ่นสงิหาคม	–	กันยายน	
2565	ผู้่านแอปพลิเคชั�น	Zoom	เน่�องจากสถูานการณ์์โควิด็-19	เคร่�องม่อท่่�ใช้ในการเก็บูรวบูรวมข้อม่ลได็้
รับูการพิจารณ์าอน่มัต้ิจริยธรรมการวิจัยจาก	คณ์ะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	สถูาบูันวิจัยประชากรและ
สังคม	มหาวิท่ยาลัยมหิด็ล	หมายเลขอ้างอิง	COA	เลขท่่�	2021/06-141

ผลกระทบของ COVID-19 
ต่่อระบบและบริการสันับสัน่นด้านสั่ขภาพจิต่และจิต่สัังคม

สัำาหรับเด็กและวิัยร่่นในประเทศึไทย

(แปลจากีติ้นัฉบัับัภาษาอิังกีฤษ)
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	 MHPSS	ประกอบูด็้วยปฏิบูัต้ิการ	3	ลำด็ับูชั�นหลัก	ได็้แก่	การส่งเสริม	การป้องกัน	และการให้
บูรกิาร	ด็า้นส่ขภาพจติ้	ซึ่ึ�งมบู่ค่ลากรท่่�มท่่กัษะเฉุพาะด็า้นในการใหบู้รกิารในภาคสว่นต้า่งๆ	ภาคสาธารณ์สุข้
ซึ่ึ�งเป็นภาคหลักในการให้การรักษา	ม่บู่คลากรท่่�หลากหลาย	อาท่ิ	จิต้แท่พย์	พยาบูาลจิต้เวช	นักจิต้วิท่ยา	
รวมท่ั�งอาสาสมัครประจำหม่่บู้าน	 บู่คลากรในภาคการศ่กษาอย่างเช่น	 คร่แนะแนว	 นักจิต้วิท่ยาโรงเร่ยน	
นักเร่ยนเพ่�อนท่่�ปรึกษา	 ซึ่ึ�งล้วนแต่้เป็นส่วนหนึ�งของการด็่แลส่ขภาพจิต้แบูบูองค์รวม	 ท่ั�งโรงเร่ยนปฏิบูัต้ิ
หน้าท่่� เช่�อมโยงกันระหว่างคร่	 นักเร่ยน	 และผู้่้ปกครอง	 บู่คลากรในภาคสวัสด็ิการสังคมี	 เช่น	 
นักสังคมสงเคราะห์	 เจ้าหน้าท่่�พัฒนาสังคม	 นักจิต้วิท่ยา	 และผู้่้ค่้มครองในสถูานสงเคราะห์	 บู่คลากรใน 
ภาคกระบวนการยุต่ิธรรมีเช่น	 เจ้าหน้าท่่�ต้ำรวจ	 เจ้าหน้าส่บูสวนสอบูสวน	 เจ้าหน้าท่่�ศาล	นอกจากน่�ยังม่
กล่ม่เด็ก็และเยาวชนซึึ่�งปัจจบัู่นเขา้มามส่่วนร่วมในการให้บูริการด้็านสข่ภาพจิต้แก่เด็ก็และเยาวชนด้็วยกัน
มากขึ�น	ในช่องท่างท่่�หลากหลาย

MHPSS

ร่ป	6	บู่คลากรและบูริการในระบูบู	MHPSS

บ่คลากรและบริการในระบบ MHPSS
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ข้อเสันอแนะ
	 แม้ท่่�ส่ด็แล้ว	 ประเท่ศไท่ยจะประกาศให้โควิด็-19	 เป็นโรคประจำถูิ�น	 แต้่การด็ำเนินช่วิต้	 และ
ความเป็นไปในสังคมก็ไม่อาจกลับูไปส่่ภาวะปกต้ิเหม่อนก่อนเกิด็โควิด็-19	บูริการส่ขภาพจิต้และโครงการ
ต้่างๆ	ท่่�เก่�ยวข้องกับูการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับูบู่คลากรในระบูบู		MHPSS		ต้้องได็้รับูการยกระด็ับู
ท่่กภาคส่วนท่่�เก่�ยวข้องกับู		MHPSS	จะต้้องพิจารณ์าท่างเล่อกอ่�นเพ่�อการให้การสนับูสน่นและการบูริการ
ด็ำเนินไปอย่างต้่อเน่�อง	โด็ยเฉุพาะการใช้แพลต้ฟอร์มออนไลน์และด็ิจิท่ัล	เพ่�อให้การสนับูสน่นและบูริการ
แก่เด็็กและวัยร่่นต้่อไป	 ความแพร่หลายและการเข้าถึูงแพลต้ฟอร์มออนไลน์และดิ็จิท่ัลท่่�ส่งมากในแท่บู 
ท่่กกล่่มอาย่	โด็ยเฉุพาะในกล่่มเด็็กและเยาวชนเปิด็โอกาสให้พวกเขาม่ส่วนร่วมมากขึ�น	และง่ายขึ�นในการ
ระบู่แจ้งปัญหาส่ขภาพจิต้ในระยะเริ�มแรก	 เท่คโนโลย่ออนไลน์สามารถูนำมาใช้เพ่�อสนับูสน่นการให้ 
คำปรึกษา	การอา้งองิต้นเอง	การด็แ่ลสข่ภาพจิต้	การให้ความร่เ้ก่�ยวกบัูการเล่�ยงด็บู่ต่้รในรป่แบูบูท่่�สามารถู
ต้อบูโต้แ้ละแลกเปล่�ยนกนัได็	้รวมท่ั�งการบูรรจเ่น่�อหาความร่ท้่่�เก่�ยวขอ้งกบัูสข่ภาพจติ้เขา้ไปในหลกัสต่้รการ
เร่ยนออนไลน์	 แพลต้ฟอร์มเหล่าน่�ยังสามารถูใช้ในการฝูึกอบูรมแก่บู่คลากร	MHPSS	 ในภาคส่วนต่้างๆ	 
อยา่งม่ประสิท่ธภาพ	ซึ่ึ�งท่ั�งหมด็น่�ต้อ้งอาศัยอป่กรณ์	์และการเรย่นการสอนขั�นสง่เพ่�อเสริมหรอ่ชด็เชยปฏิบูตั้ิ
การต้่างๆ	ท่่�เคยต้้องท่ำแบูบูต้ัวต้่อต้ัว	นอกจากน่�	MHPSS	ยังต้้องแสวงหาการม่ส่วนร่วมอย่างแข็งขันของ 
คนหน่่มสาวเพ่�อขับูเคล่�อนแพลต้ฟอร์มเหล่าน่�อย่างชำนาญเพ่�อเข้าถูึงเด็็กและวัยร่่นอย่างม่ประสิท่ธิภาพ

	 การระบูาด็ของโควิด็-19	ส่งผู้ลท่างลบูต่้อสถูานการณ์ส์ข่ภาพจิต้และระบูบูการให้บูรกิารสข่ภาพ
จิต้และจิต้สังคมของเด็็กและวัยร่่น	4	ประการได็้แก่	 	ปีระการแรก	ผู้ลกระท่บูท่างลบูต้่อสถูานการณ์์ท่าง
เศรษฐกจิของครอบูครวั	โด็ยเฉุพาะอยา่งยิ�งผู้่ป้กครองท่่�มร่ายได็ป้านกลางถูงึต้�ำ	และรายได็ต้้�ำ	ซึ่ึ�งสรา้งความ
ต้ึงเคร่ยด็ให้กับูสมาชิกในครัวเร่อนท่ั�งหมด็	 รวมถูึงต้ัวเด็็กด็้วย	 ปีระการที่ี�สอง	 ค่อการเร่ยนออนไลน์	 
ซึ่ึ�งแต้่เด็ิมควรเป็นช่องท่างการเร่ยนเสริม	 แต่้กลับูต้้องกลายเป็นช่องท่างการเร่ยนหลักท่่�จำกัด็ให้เด็็กต้้อง
เร่ยนคนเด็่ยวท่่�บู้าน	บูางคนอย่่ในสภาพแวด็ล้อมท่่�ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานมาก	ความเบู่�อหน่ายจากการ
จำกัด็การพบูปะสังสรรค์ท่างกายกับูเพ่�อนๆ	ระยะเวลาการเร่ยนออนไลน์ท่่�ย่ด็เย่�อ	และการมอบูหมายงาน
จำนวนมากได้็เพิ�มความตึ้งเครย่ด็ให้กบัูเด็ก็อย่างมาก	ปีระการทีี่�สามี	จากเหต้ผู่้ลประการแรก	และประการ
ท่่�สอง	ม่รายงานว่าความร่นแรงในครอบูครัวได็้เพิ�มขึ�นในช่วงการระบูาด็ใหญ่	กรมกิจการสต้ร่และสถูาบูัน
ครอบูครัวเปิด็เผู้ยว่า	ม่เหต้่ความร่นแรงในครอบูครัวราว	200	รายต้่อเด็่อน	เพิ�มขึ�นจากช่วงก่อนโควิด็-19		
ประมาณ์ร้อยละ	42	ปีระการที่ี�สี�	มาต้รการเว้นระยะห่างท่างสังคมท่ำให้โครงการความริเริ�มต้่างๆ	เพ่�อการ
พัฒนา	MHPSS	ของภาคส่วนต้่างๆ	หย่ด็ชะงักลง	ท่ำให้เกิด็ความล่าช้าในความก้าวหน้าของระบูบูฯ

ข้อค้นพบท่�สัำาคัญ
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เอกสารอ้างอิง

ระดับภาพรวิมของสัังคม

ระดับพฤต่ิกรรมทางประชากร

	 จะเห็นได็้ว่าโควิด็-19	 ม่บูท่บูาท่ในฐานะ	 “ต้ัวเร่ง”	 ให้การเปล่�ยนแปลงท่างด็้านโครงสร้างท่าง
ประชากรเปล่�ยนแปลงไปบูนทิ่ศท่างและแนวโน้มเดิ็ม	 แต่้เพิ�มความเร็วของการเปล่�ยนแปลงมากยิ�งขึ�น	 
นั�นค่อ	 การเข้าส่่ภาวะสังคมส่งวัยระด็ับูส่ด็ยอด็ของประเท่ศไท่ย	 อาจเกิด็ขึ�นเร็วกว่าท่่�คาด็การณ์์ไว้	 
โด็ยโควิด็-19	 ได็้ท่ำาให้เกิด็การเส่ยช่วิต้ส่วนเพิ�มท่่�มาจากโรคระบูาด็แม้จะเป็นในระยะสั�นแต่้ม่ผู้ลโด็ยต้รง
ต้่อการลด็จำานวนประชากร	 ขณ์ะท่่�สถูานการณ์์การเกิด็ท่่�น้อยกว่าปกต้ิ	 ซึึ่�งจากการคาด็การณ์์อาจเป็นได็้
ท่ั�งผู้ลกระท่บูในระยะสั�นหรอ่อาจกอ่ใหเ้กดิ็ท่ศิท่างการลด็ลงในระยะยาวเน่�องจากการเล่�อนระยะเวลาการ
ม่บู่ต้รของค่่สมรสท่่�ถู่กขยับูออกไปต้ามผู้ลกระท่บูท่างเศรษฐกิจท่่�ฝูืด็เค่อง	 เป็นต้้น	 โด็ยการเปล่�ยนแปลง 
ด็ังกล่าว	 ได็้ก่อให้เกิด็ปรากฏการณ์์ท่่�สำาคัญท่างประชากรค่อ	 จำานวนการเกิด็ท่่�น้อยลงเป็นประวัต้ิการณ์์ 
ในรอบู	50	ปี	รวมถูึงอัต้ราการเพิ�มประชากรของประเท่ศไท่ยท่่�อย่่ในระด็ับูต้ิด็ลบูในปัจจ่บูัน

	 จากผู้ลการศึกษาเฉุพาะในกล่่มประชากรวัยเด็็กและเยาวชนท่ั�ง	3	เร่�องในบูท่ความน่�ได็้สะท่้อน
ให้เห็นว่า	 เด็็กและเยาวชนประสบูความยากลำาบูากในการปรับูตั้วต้่อการปฏิบัูต้ิต้นต้ามมาต้รการด้็านการ
ป้องกันโควิด็-19	 ท่่�เกิด็ขึ�นอย่างฉุับูพลันและส่งผู้ลต้่อการเปล่�ยนแปลงในด็้านวิถู่ช่วิต้โด็ยต้รง	 ต้ัวอย่างท่่�
เห็นได็้อย่างชัด็เจนท่่�ส่ด็ค่อ	 การท่่�เด็็กและเยาวชนต้้องปรับูวิธ่การเร่ยนจากท่่�โรงเร่ยนมาเป็นเร่ยนท่่�บู้าน
ผู้่านกระบูวนการออนไลน์	ท่ำาให้ขาด็ซึ่ึ�งกระบูวนการพัฒนาการด็้านสังคม	การม่ปฏิสัมพันธ์ท่างต้รงท่ั�งกับู
เพ่�อนและบู่คคลอ่�นภายนอกครอบูครัว	รวมไปถูึงพัฒนาการท่างด็้านอารมณ์์	ท่ำาให้ส่งผู้ลต้่อพฤต้ิกรรมท่าง
ส่ขภาพกายและจิต้ใจอย่างเห็นได็้ชัด็
	 ผู้ลกระท่บูต้่างๆ	 เหล่าน่�ท่ั�งในระด็ับูภาพรวมของสังคม	 และระด็ับูพฤต้ิกรรมท่างประชากร	 
เปน็สิ�งท่่�จำาเปน็ต้้องม่การศกึษาในรายละเอ่ยด็อยา่งเรง่ด่็วน	เพ่�อใหท้่ราบูถึูงแนวโนม้และสิ�งท่่�เปน็ผู้ลต้ามมา
ในระยะกลางและระยะยาว	กระบูวนการออกแบูบูวางแผู้นเพ่�อการเฝูา้ระวงัสถูานการณ์ข์า้งเคย่งท่่�อาจเกดิ็
ขึ�นจำาเป็นต้้องได้็รบัูการสนบัูสน่นให้ถูก่ด็ำาเนนิการผู่้านการใช้ขอ้ม่ลและองค์ความร้่เปน็ฐานในการตั้ด็สนิใจ

บทสัร่ปรวิม
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มิิติิ “เพศ”: มิุมิมิองจากงานวิิจัยใน
ช่่วิงสถานการณ์์โควิิด-19

ดุุสิิตา พึ่่�งสิำราญ1 

นิิพึ่นิธ์์ ดุาราวุุฒิิมาประกรณ์2์

ณ์ภััทร ครุฑไทย3

พึ่งษ์์ศัักดุิ� สิกุลทักษ์ิณ์4

02
( กลุุ่่มิงานวิิจัย 3 : เพศวิิถี เพศสภาวิะ อนามิัยเจริญพันธุ์ุ์แลุ่ะเอช่ไอวิี เอดส์ )
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1อาจารย์ประจำ สิถาบัันิวุิจัยประชากรและสิังคม
2นิักวุิจัยผู้้�ชำนิาญการพึ่ิเศัษ์ สิถาบัันิวุิจัยประชากรและสิังคม
3นิักศั่กษ์าปริญญาโท หลักสิ้ตรประชากร สิุขภัาพึ่ทางเพึ่ศั และอนิามัยเจริญพึ่ันิธ์ุ์ (หลักสิ้ตร
นิานิาชาติ) สิถาบัันิวุิจัยประชากรและสิังคม
4นิักศั่กษ์าปริญญาเอก หลักสิ้ตรวุิจัยประชากรและสิังคม (หลักสิ้ตรไทย) สิถาบัันิวุิจัยประชากร
และสิังคม

	 ในช่่วงกว่าทศวรรษท่�ผ่่านมา	 การขัับเคลื่่�อนประเด็็นทางสัังคม					
ขัองกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศด็้เหม่อนจะม่ความช่ัด็เจนมากขั้�นแลื่ะ			
มพ่่�นท่�มากขั้�นไมว่า่จะเปน็พ่�นท่�ในโลื่กโซเช่ย่ลื่มเ่ด็ย่แลื่ะช่อ่งทางสั่�อสัารมวลื่ช่น
อ่�นๆ	 แลื่ะต้�องยอมรับว่า	 ถึ้งแม�ในช่่วงเก่อบ	 3	 ปีท่�ประเทศไทยแลื่ะทั�วโลื่ก				
ต้�องต้กอย้ใ่นภาวะช่ะงักงันด็�วยสัถึานการณ์แ์พรร่ะบาด็ขัองไวรสััช่นดิ็ใหมห่รอ่
โควิด็-19	 แต้่ด็�วยสัถึานการณ์์การเม่องท่�ม่ความเขั�มขั�นในประเทศ	 
การขับัเคลื่่�อนทางสังัคมขัองกล่่ื่มต้า่งๆ	ก็เปน็สัว่นหน้�งขัองการเคลื่่�อนไหวทาง			
การเม่องด็�วย	
	 กล่่ื่มผ้่�มค่วามหลื่ากหลื่ายทางเพศได็�ปลื่ก่กระแสัเรย่กร�องในประเด็น็
ต้่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเร่�องการให�ม่การยอมรับในเพศสัภาวะท่�หลื่ากหลื่าย	
(gender	 recognition)	 ต้ามกฎหมาย	 การเร่ยกร�องสัิทธิิในการเปลื่่�ยน									
คำนำหน�าช่่�อต้ามเพศสัภาวะ	 หร่อการขัับเคลื่่�อนกฎหมายเพ่�อการสัมรสั
ระหว่างค้่รักเพศเด่็ยวกัน	 หร่อการสัมรสัเท่าเท่ยม	 เป็นต้�น	 แลื่ะในกระบวน			
การเคลื่่�อนไหวทางสัังคมท่�ผ่่านมาน่�เอง	 เราก็ได็�รับร้�สัิ�งใหม่ๆ	 ในความ										
หลื่ากหลื่ายทางเพศเพิ�มมากขั้�นด็�วย	 โด็ยเฉพาะเก่�ยวกับอัต้ลัื่กษณ์์ทางเพศ	
(gender	 identity)	 ท่�แต้กต้่างไปจากสัิ�งท่�สัังคมไทยค่�นเคยมาก่อน	 จากเด็ิม				
ท่�ร้�จักเกย์	กระเทยหร่อสัาวประเภทสัอง	ทอม	ด็่�	หญิิงรักหญิิง	ไบเซ็กช่่วลื่	แลื่ะ
ในคำย่อภาษาองักฤษว่า	LGBT	แต้่ในช่่วง	1-2	ปนี่�	เราได็�มโ่อกาสัร้�จกัคำใหม่ๆ
	จากการขัับเคลื่่�อนทางสัังคมเพิ�มมากขั้�น	ไม่ว่าจะเป็น	Non-binary	ซ้�งยังไม่ม่
คำแปลื่ภาษาไทยท่�เหมาะสัมแต่้เม่�อเขัย่นภาษาไทยก็ใช่�ทบัศัพท์วา่	นอนไบนาร่�
ซ้�งหมายถึ้ง	ผ่้�ท่�ม่อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศท่�ไม่ย้ด็กับกรอบขัองการม่สัองเพศค่อช่าย
กบัหญิงิเป็นพ่�นฐาน	หรอ่	agender	หมายถ้ึง	ผ้่�ท่�ไม่ต้�องการหรอ่ไม่มอั่ต้ลัื่กษณ์์
ทางเพศใด็ๆ	 เป็นต้�น	 ด็ังนั�น	 ในช่่วงท่�ผ่่านมา	 เราจะได็�เห็นการใช่�อักษรย่อ	
LGBTIQN+	หร่อ	LGBTIQAN+	โด็ยเคร่�องหมาย	+	หร่อพลื่ัสั	ด็�านท�ายเป็น
สัญัิลัื่กษณ์ว่์า	ยังคงมอั่ต้ลื่กัษณ์ท์างเพศอย้อ่ก่หลื่ายรป้แบบมากท่�ยงัไม่สัามารถึ
ระบ่ได็�หมด็ในช่่ด็คำย่อน่�
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	 เม่�อปี	2551	สัถึาบันวจิยัประช่ากรแลื่ะสังัคม	จัด็ประช่ม่ประช่ากรกลื่างปแีลื่ะได็�นำเสันอประเด็น็	
“มิต้ิเพศ”	 ในประช่ากรแลื่ะสัังคม	 ม่การนำเสันอผ่ลื่งานวิจัยท่�สัะท�อนความหมายขัองคำว่า	 “เพศ”															
ท่�แต้กต้่างกันอย่างน�อย	 ความหมาย	 ได็�แก่	 เพึ่ศัสิรีระ	 หร่อ	 เพศกำหนด็ต้ามสัร่ระร่างกาย เพึ่ศัสิภัาวุะ 
(gender)	 หร่อ	 ภาวะแห่งเพศท่�ถึ้กประกอบสัร�างทางสัังคม	ภาวะขัองความเป็นเพศท่�เล่ื่�อนไหลื่ไปต้าม
บรบิทขัองช่วิ่ต้	แลื่ะ เพึ่ศัวิุถ ีหมายถึง้	วิถึช่่ว่ติ้ทางเพศ	วธิิป่ฏิบิตั้ทิ่�เก่�ยวกับความปรารถึนาแลื่ะการแสัด็งออก
ทางเพศ	ความคิด็เก่�ยวกับค้่รัก	ค้่ช่่วิต้แลื่ะร้ปแบบขัองการม่เพศสััมพันธิ์	(กฤต้ยา	แลื่ะ	กาญิจนา,	2551)	
	 แลื่ะท่ามกลื่างกระแสัการขัับเคลื่่�อนขัองกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	ม่ความเขั�มขั�นหลื่าย
ประเด็็นด็ังท่�กลื่่าวขั�างต้�น	 การประช่่มประช่ากรกลื่างปีขัองสัถึาบันฯ	 ในปี	 2565	บทความน่�	 จ้งขัอเสันอ
เก่�ยวกับ	 “มิต้ิเพศ”	 อ่กครั�ง	 โด็ยเป็นขั�อม้ลื่เบ่�องต้�นท่�สัะท�อนถึ้งอัต้ลัื่กษณ์์ทางเพศแลื่ะเพศวิถึ่ท่�พบใน									
การสัำรวจท่�เกิด็ขั้�นในช่่วงสัถึานการณ์์โควิด็-19	ต้ั�งแต้่ปี	2563	ถึ้ง	2565	

ท่�มา:	เพจ	จิมเจอน่�	Jim’s	Journey	

ท่�มา:	Prachatai.com

ท่�มา:	Spectrum

	 คณ์ะผ้่�เขั่ยนม่การทำงานสัำรวจแลื่ะกิจกรรมโครงการในกล่่ื่มผ้่�ม่ความ
หลื่ากหลื่ายทางเพศทั�งหมด็	 3	 งานด็�วยกัน	 แลื่ะเน่�องจากสัถึานการณ์์โควิด็-19	 
การสัำรวจขั�อม้ลื่จ้งใช่�วิธิ่สัำรวจแบบออนไลื่น์ทั�งหมด็	 ได็�แก่	 (1)	 การสัำรวจ 
ผ่ลื่กระทบทางสัังคมแลื่ะเศรษฐกิจต่้อเยาวช่นภายใต้�สัถึานการณ์์โควิด็-19	 
ในประเทศไทย	 ด็ำเนินงานภายใต้�คณ์ะทำงานกล่่ื่มย่อยด็�านเยาวช่นขัององค์การ
สัหประช่าช่าต้ิ	 ซ้�งการสัำรวจท่�ด็ำเนินงานโด็ยสัถึาบันวิจัยประช่ากรแลื่ะสัังคม	 
ม่	 ผ่ศ.ด็ร.มาร์ก	 เฟิิลื่แคร์	 เป็นหัวหน�าโครงการ	 (เมษายน-กรกฎาคม	 2563)	 
(2)	 การสัำรวจออนไลื่น์เก่�ยวกับประเด็็นความรอบร้�ด็�านสั่ขัภาพในกลุ�มผู้้�มีควุาม
หลากหลายทางเพึ่ศั	ภายใต้�โครงการพฒันาร้ปแบบการสัร�างเสัรมิความรอบร้�ด็�าน
สั่ขัภาพในกล่่ื่มผ้่�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	 สันับสัน่นงบประมาณ์จากสัำนักงาน
กองท่นสันับสันน่การสัร�างเสัริมสัข่ัภาพ	(สัสัสั.)	(มกราคม	2564)	แลื่ะ	(3)	การศก้ษา
อัต้ลื่ักษณ์์แลื่ะร้ปแบบขัองความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	 พฤติ้กรรมด็�านส่ัขัภาพ	
พฤต้ิกรรมทางเพศ	แลื่ะความต้�องการบริการสั่ขัภาพขัองผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทาง
เพศ	ด็�วยการสิำรวุจข�อม้ลออนิไลนิ์	(ก่มภาพันธิ์	-	ม่นาคม	2565)	ขั�อม้ลื่จากการ
สัำรวจทั�ง	 3	 งานน่�	 แสัด็งให�เห็นถึ้งอัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศแลื่ะเพศวิถึ่ขัองผ้่�ต้อบแบบ
สัำรวจ	ซ้�งคณ์ะผ่้�เขั่ยนต้�องการช่่�ให�เห็นว่า	การออกแบบเคร่�องม่อในการเก็บขั�อม้ลื่
ม่ความสัำคัญิอย่างยิ�งท่�จะช่่วยให�สัามารถึสัะท�อนถ้ึงความเป็นจริงขัองความหลื่าก
หลื่ายทางเพศได็�	 การต้ั�งคำถึามเก่�ยวกับ	 “เพศ”	 ขัองผ่้�ร่วมการศ้กษาจำเป็นอย่าง
ยิ�งท่�จะต้�องคำน้งถึ้ง	“มิต้ิ”	ท่�ม่ความเก่�ยวเน่�องกันต้ั�งแต้่เพศ	สัร่ระเพศ	สัภาวะแลื่ะ
รสันิยมทางเพศด็�วยนั�นเอง
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	 การสัำรวจน่�ม่คำถึามเก่�ยวกับเร่�องเพศ	แบ่งเป็น	เพศกำเนิด็	(ต้ัวเลื่่อกคำต้อบ:	หญิิง	ช่าย	เพศ
กำกวม)	แลื่ะ	เพศวิถึ่ในปัจจ่บัน	(ต้ัวเลื่่อกคำต้อบ:	(1)	หญิิงรักหญิิง	ทอม	ด็่�	(2)	ช่ายรักช่าย	เกย์	(3)	ผ่้�หญิิง
หร่อผ่้�ช่ายขั�ามเพศ	 (4)	 ไบเซ็กช่่วลื่	 (5)	 รักต้่างเพศ	 แลื่ะ	 (6)	 ไม่ต้�องการระบ่)	 อย่างไรก็ต้าม	 ด็้เหม่อนว่า 
ตััวเลืือกคำตัอบสำหรัับคำถาม เพศวิถี จะมีความก้ำก่�งอยู่่�รัะหว�าง เพศสภาวะ (gender)  กับ เพศวิถี (sexual 
orientation) นอกจากนั�น	ยังม่คำถึามว่า	“ในช่่วง	3-4	เด็่อนท่�ผ่่านมาในสัถึานการณ์์โควิด็-19	ค่ณ์ม่หร่อ
ได็�ใช่�ช่่วิต้กับแฟินหร่อค้่เป็นคนเพศเด็่ยวกัน	(LGBT)	ด็�วยหร่อไม่”

	 ในช่่วงท่�สัถึานการณ์์การระบาด็ขัองโควิด็-19	 สั่งผ่ลื่กระทบอย่างร่นแรงไปทั�วโลื่กรวมทั�ง
ประเทศไทย	 ม่การสัำรวจผ่ลื่กระทบท่�เกิด็จากการระบาด็ขัองไวรัสัช่นิด็ใหม่น่�ในประช่ากรหลื่ายกล่่ื่ม	
ประเด็็นหลื่ักขัองการสัำรวจมักจะเป็นเร่�องผ่ลื่กระทบทางเศรษฐกิจ	สัังคม	การศ้กษาแลื่ะสั่ขัภาพในแง่ม่ม
ต้่างๆ	 กันไป	 แลื่ะม่การสัำรวจหน้�งท่�ด็ำเนินงานภายใต้�คณ์ะทำงานกล่่ื่มย่อยด็�านเยาวช่นขัององค์การ
สัหประช่าช่าต้	ิได็�ทำ การัสำรัวจออนไลืน ์ในปรัะชากรั 6 กลื่�ม เพื�อปรัะเมนิผลืกรัะทบที�เกดิขึ้่น้กบักลื่�มเยู่าวชน
ในปรัะเทศไทยู่ภายู่ใตั้สถานการัณ์์วิกฤตัิโควิด-19  หน่�งในช่ดสำรัวจนี้ คือ เยู่าวชนทั�วไป จำนวน 823 คน (เก็บ
ขึ้้อม่ลืรัะหว�าง 11 มิถ่นายู่น – 12 กรักฎาคม 2563) เป็นการัสำรัวจที�มีปรัะเด็นคำถามเกี�ยู่วกับเพศวิถีขึ้อง
เยู่าวชนแลืะผลืกรัะทบที�เกิดขึ้่้นในสถานการัณ์์โควิด-19

	 ในภาพรวม	การสัำรวจน่�พบว่า	ประมาณ์ รั้อยู่ลืะ 30 ขึ้องผ่้ตัอบแบบสำรัวจ รัะบ่ว�า ตันมีเพศวิถี
อื�นๆ ที�ไม�ใช�รัักตั�างเพศ แลืะมีปรัะมาณ์รั้อยู่ลืะ 22 ที�ไม�ตั้องการัรัะบ่คำตัอบในเรัื�องนี ้(ร้ปที� 1) แลืะที�น�าสนใจ
คอื ในกล่ื�มขึ้องคนที�ไม�ต้ัองการัรัะบค่ำตัอบในข้ึ้อนี ้(181 คน) นัน้ รัอ้ยู่ลืะ 22 ที�ได้ตัอบคำถามว�า ใชชี้วิตักับแฟน
หรัือค่�เป็นคนเพศเดียู่วกันในช�วงสถานการัณ์์โควิด-19 ซึ่่�งอาจเป็นไปได้ว�า ตััวเลืือกคำตัอบในขึ้้อเพศวิถีที�แบบ
สำรัวจนี้กำหนดไว้ ไม�ตัรังหรัือสอดคลื้องกับสิ�งที�ผ่้ตัอบแบบสำรัวจกลื่�มนี้ให้นิยู่ามตันเอง

	 แลื่ะเม่�อจำแนกต้ามเพศกำเนิด็พบว่า	กว่าร�อยลื่ะ	33	ขัองเพศกำเนิด็ช่าย	แลื่ะเก่อบร�อยลื่ะ	7	
ขัองเพศกำเนิด็หญิิง	ระบ่ว่า	เป็นคนรักเพศเด็่ยวกัน	ด็�วยคำต้อบ	หญิิงรักหญิิง	ทอม	ด็่�	ช่ายรักช่าย	เกย์	ใน
ขัณ์ะท่�	 สััด็ส่ัวนขัองเพศกำเนิด็หญิิงท่�ระบ่ว่า	 รักสัองเพศ	 มากกว่าในกลื่่่มเพศกำเนิด็ช่าย	 เก่อบเท่าต้ัวค่อ	
ร�อยลื่ะ	10	แลื่ะประมาณ์ร�อยลื่ะ	6

การสำารวิจผลุ่กระทบจากสถานการณ์โ์ควิดิ-19
ท่�ม่ต้่อสั่ขัภาพทางเพศแลื่ะอนามัยเจริญิพันธิ่์ขัองเยาวช่นอาย่	15-30	ปี
(เมษายน-กรกฎาคม	2563)

ร้ป	1	ขั�อม้ลื่เพศกำเนิด็แลื่ะเพศวิถึ่	จากการสัำรวจเยาวช่นทั�วไป	(เมษายน-กรกฎาคม	2563)
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	 นอกจากนั�น	ม่ความน่าสันใจมากขั้�นต้รงท่�	การสัำรวจน่� พบว�ามีเพศกำเนิดหญิิงที�เป็นบ่คคลืขึ้้าม
เพศด้วยู่ถ่งรั้อยู่ลืะ 6 ซึ่่�งเขึ้้าใจว�า ผ่้หญิิงที�ขึ้้ามเพศเป็นผ่้ชายู่ หรัือเรัียู่กว�า ชายู่ขึ้้ามเพศ ยู่ังค�อนขึ้้างเป็นเรัื�อง
ใหม� สัำหรับสัังคมไทย	ทั�งในแง่ขัองการวิจัยแลื่ะการให�บริการท่�เก่�ยวขั�องต้่างๆ	(ร้ปท่�	2)

 การสัำรวจน่�เป็นการสัำรวจออนไลื่น์	 เก็บขั�อม้ลื่ตั้�งแต้่วันท่�	 3	 กันยายน	 –	 4	 ต้่ลื่าคม	 2563	 
พบว่า	ม่กลื่่่มประช่ากรให�ความสันใจแลื่ะเขั�ามาต้อบแบบสัอบถึามขัองโครงการฯ	ม่กลื่่่มต้ัวอย่างเป็นผ่้�ท่�ม่
ความหลื่ากหลื่ายทางเพศเขั�ามาร่วมต้อบแบบสัอบถึามขัองโครงการได็�สัมบร้ณ์แ์ลื่ะสัามารถึนำมาวิเคราะห์
ขั�อม้ลื่ได็�ม่จำนวนทั�งสัิ�น	จำนวน	454	ราย
	 ในภาพรวม	การศก้ษาน่�	มผ่่้�ท่�มค่วามหลื่ากหลื่ายทางเพศท่�จดั็อย้ใ่นกล่่ื่มหญิงิ	ได็�แก่	หญิงิรักหญิงิ
	เลื่สัเบ่�ยน	ด็่�	ทอม	ร�อยลื่ะ	24.9	(113	คน)	ในขัณ์ะท่�กลื่่่มช่าย	ได็�แก่	เกย์	สัาวประเภทสัอง	กะเทย	ร�อยลื่ะ
	67.4	(306	คน)	แลื่ะผ้่�ท่�ระบค่ำต้อบอ่�นๆ ไดแ้ก� ไบเซึ่ก็ช�วลื นอนไบนารัี� (non-binary) อะเซึ่ก็ช�วลื (asexual) 
ผ่้หญิิงขึ้้ามเพศแลืะผ่้ชายู่ขึ้้ามเพศ ร�อยลื่ะ	 7.7	 (35	คน)	 อย่างไรต้าม แบบสำรัวจนี้ไม�มีคำถามเกี�ยู่วกับเพศ
กำเนิดขึ้องผ่้ตัอบ

ร้ป	2	เพศวิถึ่	จำแนกต้ามเพศกำเนิด็ขัองผ่้�ต้อบแบบสัำรวจ

ร้ป	3	อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	ณ์	ปัจจ่บันขัองผ่้�ต้อบแบบสัอบถึาม

รายงานิการสิำรวุจออนิไลนิ์เกี�ยวุกับัประเดุ็นิควุามรอบัร้�ดุ�านิสิุขภัาพึ่ในิกลุ�มผู้้�มีควุามหลากหลายทางเพึ่ศั 
ภัายใต� โครงการพึ่ัฒินิาร้ปแบับัการสิร�างเสิริมควุามรอบัร้�ดุ�านิสิุขภัาพึ่ในิกลุ�มผู้้�มีควุามหลากหลายทางเพึ่ศั
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	 การสัำรวจน่�เป็นการสัำรวจออนไลื่น์อ่กครั�งท่�คณ์ะผ่้�เข่ัยนได็�ด็ำเนินการเก็บขั�อม้ลื่ในช่่วง
สัถึานการณ์์โควิด็-19	 โด็ยได็�เก็บขั�อม้ลื่ในช่่วงเด็่อนก่มภาพันธิ์ถึ้งม่นาคม	 2565	 โด็ยใช่�สัิ�งท่�เร่ยนร้�เพิ�มเต้ิม
จากกลื่่ม่ผ่้�มค่วามหลื่ากหลื่ายทางเพศท่�เขั�ารว่มในกระบวนการทำงานโครงการพฒันารป้แบบการสัร�างเสัรมิ
ความรอบร้�ด็�านส่ัขัภาพในกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	 แลื่ะได็�เพิ�มคำถึามท่�จะทำความเขั�าใจความ
หลื่ากหลื่ายทางเพศให�มากข้ั�น	 โด็ยม่คำถึามในเร่�องเพศกำเนิด็	 อัต้ลัื่กษณ์์ทางเพศ	 (gender	 identity)	 
ณ์	ปัจจ่บัน	การแสัด็งออกทางเพศ	(Gender	expression)	แลื่ะท่�ผ่่านมาในอด็่ต้	แลื่ะเพศหร่ออัต้ลื่ักษณ์์
ทางเพศขัองคนท่�เป็นค้	่แฟิน	คนรัก	หรอ่คนท่�มค่วามสัมัพันธ์ิคบหาด็�วย	(Intimate	partner)	โด็ยการสัำรวจ
น่�ได็�เพิ�มต้ัวเลื่่อกคำต้อบหลื่ักสัำหรับอัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	(gender	identity)	ได็�แก่	ช่าย	หญิิง	ทอม	ด็่�	หญิิง
รักหญิิง	 เกย์	 หญิิงขั�ามเพศ/กะเทย/สัาวประเภทสัอง	 ช่ายขั�ามเพศ	 เคว่ยร์	 (Queer)	 นอนไบนาร่�	 (Non-
binary)	คนต้รงเพศ	(cisgender)	ไม่ม่เพศ	(agender)	หร่อไม่ม่อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	แลื่ะอ่�นๆ	

• เพศกำเนิด็หญิิง	 ระบ่	 อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	 เป็นเกย์ช่าย	 ค่อ	 ผ่้�หญิิงท่�ขั�ามเพศมาเป็นผ่้�ช่ายแลื่ะอาจจะม่
รสันิยมผ่้�ช่ายหร่อคนท่�ม่ลื่ักษณ์ะเพศช่าย

• ผ่้�ท่�ระบ่อัต้ลัื่กษณ์์เป็นผ้่�ช่าย	 อาจไม่ม่เพศกำเนิด็เป็นช่าย	 เช่่นเด็่ยวกับท่�ผ่้�ท่�ระบ่อัต้ลัื่กษณ์์เป็นผ้่�หญิิง 
อาจไม่ได็�ม่เพศกำเนิด็เป็นเพศหญิิง	เช่่นกัน	

• ผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศจำนวนหน้�ง	 นิยามอัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศขัองตั้วเองเป็น	 เคว่ยร์	 (Queer)	 
นอนไบนาร่�	 (Non-binary)	คนต้รงเพศ	 (cisgender)	 ไม่ม่เพศ	 (agender)	หร่อไม่ม่อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	
แลื่ะอ่�นๆ

• อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศแลื่ะเพศวิถึ่ขัองคน	ม่ความเลื่่�อนไหลื่ได็�ต้ลื่อด็ช่่วงช่่วิต้	ผ่้�เขั�าร่วมการสัำารวจน่�	 อ ย่ า ง
น�อย	1	ใน	4	ระบ่ว่าเคยม่อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศแลื่ะเพศวิถึ่ท่�แต้กต้่างไปจากปัจจ่บัน

 

ร้ป	4:		อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	ณ์	ปัจจ่บันขัองผ่้�ต้อบแบบสัอบถึาม

การศั่กษ์าอัตลักษ์ณ์์และร้ปแบับัของควุามหลากหลายทางเพึ่ศั พึ่ฤติกรรมดุ�านิสิุขภัาพึ่ พึ่ฤติกรรมทางเพึ่ศั 
และควุามต�องการบัริการสิุขภัาพึ่ของผู้้�มีควุามหลากหลายทางเพึ่ศั ดุ�วุยการสิำรวุจข�อม้ลออนิไลนิ์

จากการสิำรวุจล�าสิุดุนิี� ไดุ�พึ่บัข�อม้ลสิำคัญ ไดุ�แก�
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สรุป

	 การสัำรวจแรกซ้�งมต่้วัเลื่อ่กคำต้อบท่�จำกดั็กวา่	ทำให�มจ่ำนวนผ่้�ต้อบแบบสัำรวจเลื่อ่กคำต้อบว่า
	ไมต่้�องการระบ	่เปน็จำนวนมาก	ซ้�งในคำถึามต่้อมาก็ได็�แสัด็งให�เห็นวา่	ในกล่่ื่มท่�ไมต่้�องการระบน่่�เอง	ก็เปดิ็
เผ่ยว่า	ม่ร้ปแบบความสััมพันธิ์ในช่่วิต้แบบคนรักเพศเด็่ยวกัน	ในขัณ์ะท่�อ่กสัองการสัำรวจ	ท่�ได็�เพิ�มต้ัวเลื่่อก
แลื่ะขั�อคำถึามเพ่�อทำความเขั�าใจ	 “มิติ้”	 เพศขัองผ่้�ต้อบแบบสัำรวจ	 ก็ทำให�ได็�เห็นภาพความหลื่ากหลื่าย
ทางเพศท่�แต้กต้่างออกไปจากการสัำรวจแรกได็�

	 เพศ	ประกอบด็�วยโครงสัร�างหลื่ายมิต้ิ	ได็�แก่	เพศกำเนิด็	(biological	sex)	เพศสัร่ระ	(physical	
sex)	อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ	(gender	identity)	เพศวิถึ่หร่อรสันิยมทางเพศ	(sexual	orientation)	มิต้ิเหลื่่า
น่�มผ่่ลื่กระทบทั�งทางทฤษฎแ่ลื่ะการปฏิบิตั้จิดั็การกบัสัข่ัภาพทางเพศแลื่ะอนามยัเจรญิิพนัธิ่	์ขั�อมล้ื่จากการ
สัำรวจออนไลื่น์ทั�ง	 3	 ครั�งน่�	 ถึ้งแม�อาจจะยังไม่ม่กล่่ื่มต้ัวอย่างท่�ม่การส่่ัมเลื่่อกเพ่�อให�เป็นต้ัวแทนขัองกล่่ื่ม
ประช่ากรขันาด็ใหญิ่	 แต้่จากการสัำรวจในกลื่่่มเยาวช่นทั�วไปแลื่ะพบว่า	 กว่า	 50%	 ไม่ใช่่กลื่่่มคนท่�รักเพศ
ต้รงขั�าม	 (non-heterosexual)	 หร่อเร่ยกว่าเป็นกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	 ไม่เพ่ยงแต้่สัะท�อนให�
เห็นว่า	 กล่่ื่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศอาจจะไม่ใช่่คนกลื่่่มน�อยหร่อช่ายขัอบในแง่ขัองขันาด็ประช่ากร
อ่กต้่อไป	นอกจากนั�น	การสัำรวจอ่ก	2	ครั�งท่�ม่การเพิ�มคำถึามเพ่�อต้รวจสัอบความหลื่ากหลื่ายทางเพศให�
ช่ัด็เจนมากขั้�น	ก็ทำให�เห็นว่า	ในความเป็นจริงนั�น	เคร่�องหมายบวก	หร่อ	พลื่ัสั	ในคำย่อ	LGBTIQAN+	นั�น	
ม่ความเหมาะสัมแลื่�ว	 การศ้กษาท่�พยายามทำความเขั�าใจในเร่�องน่�อย่างลื่ะเอ่ยด็คาด็ว่า	 อาจจะม่ถ้ึงกว่า	 
30	ลื่ักษณ์ะขัองความหลื่ากหลื่ายทางเพศอย้่ในสัังคม	(Campo-Arias,	2010)

	 นอกจากนั�น	ยังจำเป็นต้�องทำความเขั�าใจวา่	อัต้ลื่ักษณ์์ทางเพศ		(gender	identity)	เพศวิถึห่ร่อ
รสันิยมทางเพศ	(sexual	orientation)	อาจมค่วามไม่สัอด็คลื่�องกับรป้แบบขัองพฤติ้กรรมทางเพศ	(sexual	
behavior)	ขัองแต้่ลื่ะคน	บางคนท่�ระบ่ว่า	ต้ัวเองเป็นผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศอย่างช่ัด็เจน	อาจจะไม่
ได็�ม่ความสััมพันธิ์ทางเพศกับคนเพศเด็่ยวกันเสัมอไป	แลื่ะไม่ม่กฎต้ายต้ัว	ค่อ	เม่�อผ่้�ช่ายไม่จำเป็นต้�องค้่กับ
ผ่้�หญิิงแลื่�ว	เกย์ก็ไม่จำเป็นต้�องค้่กับเกย์	หร่อทอมก็ไม่จำเป็นต้�องค้่กับด็่�เสัมอไปด็�วยเช่่นกัน	แลื่ะโด็ยสัาระ
สัำคัญิเช่น่น่�	การจัด็บรกิารสัข่ัภาพจง้ต้�องพิจารณ์าจากขั�อมล้ื่เก่�ยวกบัพฤต้กิรรมทางเพศขัองผ้่�มค่วามหลื่าก
หลื่ายทางเพศเพ่�อประเมินความเส่ั�ยงแลื่ะความต้�องการบริการเป็นหลัื่กเพ่�อให�เป็นบริการท่�มค่วามเท่าเทย่ม
	(equity)	ได็�อย่างแท�จริง
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	 สัร่ปว่า	 “มิต้ิ”	 ในเร่�องเพศเป็นแนวคิด็ท่�ซับซ�อน	 การขัาด็ความแม่นยำาในการศ้กษาแลื่ะความ
เขั�าใจ	รวมถ้ึงการยอมรบัขั�อเท็จจริงในลัื่กษณ์ะขัองความหลื่ากหลื่ายทางเพศขัองประช่ากร	อาจเป็นอป่สัรรค
ในการกำหนด็กฎหมาย	นโยบาย	บริการแลื่ะการค่�มครองทางสัังคมท่�สัอด็คลื่�องเหมาะสัม	การศ้กษาวิจัย
ทางด็�านประช่ากรแลื่ะสัังคม	ไม่ว่าจะเป็นการศ้กษาในประเด็็นใด็ก็ต้าม	ควรม่ความลื่ะเอ่ยด็อ่อนแลื่ะเพิ�ม
ความเขั�าใจในการวัด็หร่อเก็บขั�อม้ลื่เก่�ยวกับ	“เพศ”	ขัองกลื่่่มต้ัวอย่างโด็ยสัะท�อนมิต้ิท่�สัำคัญิต้่างๆ	เหลื่่าน่�

กฤต้ยา	อาช่วนิจก่ลื่	แลื่ะ	กาญิจนา	ต้ั�งช่ลื่ทิพย์	(บรรณ์าธิิการ).	(2551).	ประช่ากรแลื่ะสัังคม	2551:	มิต้ิ	“เพศ”	ในประช่ากรแลื่ะสัังคม.		
นครปฐม:	สัถึาบันวิจัยประช่ากรแลื่ะสัังคม	มหาวิทยาลื่ัยมหิด็ลื่.

ช่เนต้ต้่	ทินนาม	โกสั่ม	โอมพรน่วัฒน์	แลื่ะ	รัต้นา	ด็�วยด็่.	(2564).	ย่ทธิศาสัต้ร์สั่ขัภาวะ	LGBTIQN+	ในประเทศไทย.	นครปฐม	:	สัมาคม	
เพศวิถึ่ศ้กษา.รายงานสัร่ป	ผ่ลื่กระทบทางสัังคมแลื่ะเศรษฐกิจต้่อเยาวช่นภายใต้�สัถึานการณ์์โควิด็	19	ในประเทศไทย

	 https://thailand.unfpa.org/th/covid-19-impact-surveys
รายงานการสัำรวจออนไลื่น์เก่�ยวกับประเด็็นความรอบร้�ด็�านสั่ขัภาพในกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศภายใต้�	
	 โครงการพัฒนาร้ปแบบการสัร�างเสัริมความรอบร้�ด็�านสั่ขัภาพในกลื่่่มผ่้�ม่ความหลื่ากหลื่ายทางเพศ	
Campo-Arias,	 A.	 (2010).	 Essential	 aspects	 and	 practical	 implications	 of	 sexual	 identity.	 Colombia	Médica,	 41(2),	 

179-185.

เอกสิารอ�างอิง

35



	 ความเป็น็ธรรมกับั
สัังคมสัูงวัยไทยใน

ยุคโควิด-19

03

(	กัลุุ่�มงานวิจััย	2	:		ภาวะสัูงวัยของป็ระชากัร	)
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ความเป็็นธรรมกัับสัังคมสัูงวัยไทย
ในยุคโควิด-19
สัังคมไทยพยายามจะเร่่งฟื้้�นตััวจากวิกฤตัโควิด-19 ทั�งภาคร่ัฐและภาคสัังคม
ควร่ใช้้โอกาสัอันดีนี�ในการ่สั่งเสัร่ิมความเป็็นธร่ร่มในการ่เข้้าถึึงบร่ิการ่ที�จำเป็็นตั่างๆ  

	 ในปี	ี2565	ปีระเทศไทยได้เ้ข้า้สู่่�การเปีน็	“สู่งัคมสู่ง่วัยัอย�างสู่มบูร่ณ์”์	(complete	aged	society)	
คือมีปีระชากรอายุ	60	ปีีข้้�นไปีมากถึ้งร้อยละ	20	ข้องปีระชากรทั�งหมด้	และอีกเพีียงไม�ถึ้ง	10	ปีีข้้างหน้า
จะก้าวัสู่่�การเป็ีน	 “สู่ังคมสู่่งวััยระด้ับูสูุ่ด้ยอด้”	 (super-aged	 society)	 คือมีปีระชากรอายุ	 60	 ปีีข้้�นไปี 
มากถึ้งร้อยละ	 28	 ข้องปีระชากรทั�งหมด้	 แต่�ในช�วังกวั�าสู่องปีีที�ผ่�านมาต่ั�งแต่�มีการแพีร�ระบูาด้ข้องโรค 
ต่ิด้เชื�อไวัรัสู่โคโรนา2019	หรือโควัิด้-19	เกิด้ข้้�นในปีระเทศไทย	วัิกฤต่ด้ังกล�าวัได้้สู่ร้างควัามยากลำบูากให้
กับูปีระชาชนคนไทย	 โด้ยเฉพีาะผ่่้สู่่งอายุในทุกมิต่ิ	 ทั�งในแง�ควัามเสู่ี�ยงต่�อการต่ิด้เชื�อและการเสู่ียชีวิัต่	 
การเข้้าถ้ึงบูริการ	 ควัามมั�นคงด้้านรายได้้และการมีงานทำ	 รวัมไปีถ้ึงการมีสู่�วันร�วัมทางสัู่งคมและการอย่�
อาศัย	 กล�าวัได้้วั�าโควิัด้-19	 ได้้เพีิ�มควัามทุกข์้ยากให้กับูผ่่้สู่่งอายุไทยต้่องต่กอย่�ในสู่ถึานการณ์์ที�เปีราะบูาง
มากยิ�งข้้�นกวั�าที�เคยเปี็นมา

สัังคมสัูงวัยอย�างสัมบูรณ์	(	complete	aged	society	) 

37



MIPAA

	 ปีระเทศไทยมีกรอบูแนวัคิด้เชิงนโยบูายใน
ระด้ับูระหวั�างปีระเทศต่�อการพีัฒนาเรื�องผ่่้สู่่งอายุที�
สู่ำคัญ	ได้้แก�	“การสู่่งวััยอย�างมีพีลัง”(Active	Ageing)				
“การสู่่งวััยอย�างมีสุู่ข้ภาวัะ”	 (Healthy	 Ageing)	 และ			
“การสู่่งวััยในถึิ�นที�อย่�”	 (Ageing	 in	 Place)	 ในข้ณ์ะ
เด้ียวักันในช�วังสู่องทศวัรรษที�ผ่�านมา	

	 สู่ถึานการณ์์โควัิด้-19	 ทำให้การ
ด้ำเนินงานด้้านผ่่้สู่่ งอายุและการสู่่งวััยใน
ปีระเทศไทย	 รวัมถึ้งทุกปีระเทศทั�วัโลกต่�าง
ปีระสู่บูกับูควัามท้าทายครั�งสู่ำคัญโด้ยเฉพีาะ
อย�างยิ�งควัามเหลื�อมล�ำและควัามไม�เป็ีนธรรมใน
การเข้า้ถ้ึงบูริการต่�างๆ	ข้องผ่่สู้่ง่อายุในช�วังวิักฤต่
โควัิด้-19	
	 ซ้ึ่�งสู่�งผ่ลกระทบูต่�อคุณ์ภาพีชีวัิต่ข้อง	
ผ่่้สู่่งอายุไทย	 ดั้งนั�นในเอกสู่ารนี�จ้งสู่รุปีและ
รวับูรวัมผ่ลการวัิ จั ย ซึ่้� ง ด้ ำ เนิ นก า ร โด้ย
สู่ถึาบัูนวิัจัยปีระชากรและสัู่งคมที�สู่อด้คล้องต่�อ
ทั�งสู่ามปีระเด้็นหลักต่ามกรอบูแนวัคิด้ข้อง						
MIPAA	ไม�วั�าจะเปี็น
	 เรื�อง	 ควัามเหลื�อมล�ำในมิต่ิต่�างๆ				
ทางสุู่ข้ภาพีข้องผ้่่สู่่งอายุในกรุงเทพีมหานคร		
โดย ร่ศ.ดร่.นพ.ตัะวันชั้ย จริ่ป็ร่ะมุข้พิทกัษ์ ์และ
ร่ศ.ดร่.สัุร่ีย์พร่ พันพึ�ง
	 เรื�อง	การเข้้าถึ้งบูริการทางสู่ังคมข้อง
ผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ามลำพัีงคนเด้ียวั:	 ปีัญหาและ	
ควัามท้าทายในการจัด้บูริการเพีื�อลด้ควัาม
เหลื�อมล�ำ	โดย ร่ศ.ดร่.ศุทธิดา ช้วนวัน
	 เรื�อง	 การเข้้าถึ้งมาต่รการควัาม						
ช�วัยเหลือภาครัฐข้องผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยใน
สู่ถึานการณ์์โควัิด้-19	
โดย อ.ดร่.ณป็ภัช้ สััจนวกุล 
	 นอกจากนี�	 สู่ถึาบัูนฯ	 ยังมีงานศ้กษา
ภายใต้่กรอบูแนวัคิด้เรื�องการสู่ง่วัยัอย�างมีพีลงัที�
สู่นใจศ้กษา		ผ่่้สู่่งอายุในอนาคต่	ในเรื�อง	ควัาม
คาด้หวัังข้องปีระชากรวััยแรงงานในวััยสู่่งอายุ
โดย ร่ศ.ดร่.จงจิตัตั์ ฤทธิร่งค์ และ  
ร่ศ.ดร่.เฉลิมพล แจ่มจันทร่์ 
	 และการศ้กษาเรื�อง	การลงทุนในการ
ศ้กษาข้องบุูต่รหลานเพืี�อเป็ีนช�องทางลด้การ
ทารุณ์กรรมผ่่้สู่่งอายุ:	หลักฐานเชิงปีระจักษ์จาก
เวัียด้นาม 
โดย Dr. Truc Ngoc Hoang Dang

(Madrid International Plan of Action 
on	Ageing	:	MIPAA)
(1)	ผ่่้สู่่งอายุกับูการพีัฒนา
(2)	การสู่่งวััยอย�างสูุ่ข้ภาพีด้ีและมีสูุ่ข้ภาวัะ	
(3)	การสู่ร้างสู่ภาพีแวัด้ล้อมที�เกื�อหนุนและเหมาะสู่ม	

	 การด้ำเนินงานด้า้นผ่่สู้่ง่อายุและการสู่ง่วัยัใน
ปีระเทศยังได้้นำกรอบูแนวัคิด้ทั�งสู่ามปีระเด้็นข้อง										
“แผ่นปีฏิบัิูต่กิารระหวั�างปีระเทศมาด้ริด้วั�าด้ว้ัยเรื�องการ
สู่่งวััย”	(Madrid	International	Plan	of	Action	on	
Ageing	 :	MIPAA)	มาใช้ในการออกแบูบูนโยบูาย	และ
ข้ับูเคลื�อนการด้ำเนินงานในปีระเทศ	 ทิศทางทั�งสู่าม				
เสู่าหลักข้อง	MIPAA	ได้้แก�	

แผนป็ฏิิบัติิกัารระหว�าง
ป็ระเทศมาดริดว�าด้วย

เร่�องกัารสัูงวัย
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ความเหลุ่่�อมลุ่ำ�าในมิติิติ�างๆ	ทางสัุขภาพของผู้สัูงอายุ
ในกัรุงเทพมหานคร

ต่ะวัันชัย	จิรปีระมุข้พีิทักษ์	และ	สูุ่รีย์พีร	พีันพี้�ง

ความเป็็นมา

กัารศึกัษาป็ัญหาสัุขภาพของป็ระชาชนในกัรุงเทพมหานคร

	 สู่ภาพีควัามเป็ีนเมอืงมผี่ลต่�อสู่ขุ้ภาพีปีระชากรและควัามไม�เท�าเทียมทางด้า้นสุู่ข้ภาพีในเข้ต่เมือง
แมแ้ต่�ในเมอืงใหญ�ข้องปีระเทศพีฒันาแลว้ั	เช�น	Glasgow	ในปีระเทศสู่หราชอาณ์าจกัร	มีควัามแต่กต่�างด้า้น
อายุคาด้เฉลี�ยถึ้ง	17.6	ปีี	ระหวั�างผ่่้ที�อาศัยในชุมชน	Greater	Govan	(65.4	ปีี)	กับูชุมชน	Pollokshields	
West	(83	ปีี)	ซึ่้�งอาจเปี็นผ่ลมาจากปีัจจัยหลายด้้าน	เช�น	ควัามยากจน	สู่ภาพีเศรษฐกิจ	พีฤต่ิกรรมสูุ่ข้ภาพี			
ยาเสู่พีต่ิด้	ควัามรุนแรง	ฯลฯ	ซึ่้�งมีแนวัโน้มพีบูได้้สู่่งกวั�าในชุมชนที�มีอายุคาด้เฉลี�ยต่�ำ	(GCPH,	2021)	

	 จากการศ้กษาปีัญหาสูุ่ข้ภาพีและปีัจจัย	
ทางสัู่งคมที�กำหนด้สุู่ข้ภาพี	 เช�น	 รายได้้	 การเข้้าถ้ึง
สู่วััสู่ด้ิการต่�างๆ	 ข้องรัฐ	 และควัามต่้องการต่�างๆ										
ที�ไม�ได้ร้บัูการต่อบูสู่นองสู่ำหรบัูผ่่สู้่ง่อายทุี�มอีาย	ุ60	ปีี
ข้้�นไปี	 จำนวัน	 6,352	 คน	 ที�อาศัยอย่�ใน	 13	 เข้ต่																																					
ข้องกรุงเทพีมหานคร	 พีบูวั�า	 ผ้่่สู่่งอายุปีระสู่บูกับู		
ควัามเหลื�อมล�ำในมิต่ิต่�างๆ	ที�หลากหลายระหวั�างเข้ต่	
เช�น	 สู่ัด้สู่�วันข้องโรคไม�ต่ิด้ต่�อเรื�อรังชนิด้ต่�างๆ	 
การเข้้าถ้ึงบูริการทางด้้านต่�างๆ	 ข้องรัฐและระดั้บู							
เศรษฐฐานะ	
	 ซ้ึ่� งแสู่ด้งให้เ ห็นถ้ึงควัามไม� เท�า เ ทียม							
ทางสูุ่ข้ภาพี	 ฐานะเศรษฐกิจและสู่ังคมข้องระหวั�าง
ชมุชนและเข้ต่ต่�างๆ	ข้องกรงุเทพีฯ		และยงัมแีนวัโนม้
ที�จะพีบูควัามไม�เท�าเทียมในมิต่ิหน้�งที�สู่ัมพีันธ์กับูมิต่ิ
อื�นๆ	 เช�น	 ผ่่้สู่่งอายุที�มีภาวัะพี้�งพีิงสู่่งมีแนวัโน้มที�จะ
รายงานถึง้ปีญัหารายได้ไ้ม�เพียีงพีอในการด้ำเนนิชวีัติ่
ปีระจำวัันและควัามเสีู่�ยงต่�อปีัญหาสุู่ข้ภาพีจิต่	 สู่�วัน						
ผ่่้ด้่แลผ่่้สู่่งอายุที�มีภาวัะพี้�งพิีงสู่่งมีแนวัโน้มที�จะ
รายงานถ้ึงผ่ลกระทบูข้องการด้่แลผ่่้สู่่งอายุต่�อรายได้้
และการต่้องออกจากงานมาด้่แลผ่่้สู่่งอายุ

	 ในปีี	 2008-2009	 องค์การอนามัยโลกได้้ริเริ�มศ้กษาควัามไม�เท�าเทียมด้้านสูุ่ข้ภาพีและปีัจจัย				
ทางสู่ังคมที�กำหนด้สูุ่ข้ภาพีโด้ยร�วัมมือกับูเมืองใหญ�	17	เมืองใน	10	ปีระเทศทั�วัโลก	(ไม�รวัมปีระเทศไทย)	
(WHO,	2010)	ซึ่้�งสู่อด้คล้องกับูเปี้าหมายที�	3	ข้องเปี้าหมายการพีัฒนาที�ยั�งยืน	(SDGs)	คือการทำให้เกิด้
การสู่ร้างหลักปีระกันการมีสุู่ข้ภาวัะที�ด้ี	 และสู่�งเสู่ริมควัามเป็ีนอย่�ที�ด้ีสู่ำหรับูทุกคนในทุกช�วังวััย																	
ควัามไม�เท�าเทียมด้้านสุู่ข้ภาพีมีแนวัโน้มที�จะมีผ่ลกระทบูมากที�สูุ่ด้กับูกลุ�มผ่่้สู่่งอายุ	 เนื�องจากเป็ีนวััยที�มี
ปีัญหาด้้านสูุ่ข้ภาพีมากกวั�าวััยอื�นๆ	 โด้ยมีแนวัโน้มจะรุนแรงข้้�นในปีระเทศไทยเนื�องจากปีระชากรสู่่งวััยมี
สู่ัด้สู่�วันเพีิ�มสู่่งข้้�นโด้ยเฉพีาะในกรุงเทพีมหานครซึ่้�งมีสู่ัด้สู่�วันผ่่้สู่่งอายุในปีระชากรทั�งหมด้สู่่งที�สูุ่ด้
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ความไม�เท�าเทียม
เร่�องความเจั็บป่็วย

ความไม�เท�าเทียมเร่�องของ
กัารเข้าถึึงสัิทธิแลุ่ะ

สัวัสัดิกัารในกัารรักัษา
พยาบาลุ่

ผลุ่กัระทบติ�อผู้ดูแลุ่ 
ผู้สัูงอายุที�มีภาวะพึ�งพิง

	 สู่ดั้สู่�วันผ่่สู้่ง่อายทุี�มโีรคไม�ต่ดิ้ต่�อเรื�อรงัที�พีบูบู�อย		(โรคควัาม
ด้ันโลหิต่สู่่ง	 ไข้มันในเลือด้สู่่ง	 และโรคเบูาหวัาน)	 มีแนวัโน้มพีบูใน
สู่ัด้สู่�วันที�สู่่งในชุมชนที�ระด้ับู	 เศรษฐฐานะโด้ยเฉลี�ยต่�ำเปี็นชุมชน
แออดั้และรายงานวั�ามรีายได้ใ้นครวััเรอืนไม�เพียีงพีอ	สู่ำหรบัูสู่ดั้สู่�วัน
ผ่่้สู่่งอายุที�มีโรคไม�ต่ิด้ต่�อเรื�อรังที�ต่�ำที�สูุ่ด้พีบูในชุมชนบู้านจัด้สู่รรที�มี					
เศรษฐฐานะดี้และมีผ่่้ที�มีสู่วััสู่ดิ้การการรักษาพียาบูาลข้้าราชการ
จำนวันมาก	 นอกจากนี�สู่ัด้สู่�วันข้องผ่่้สู่่งอายุที�มีควัามเสู่ี�ยงต่�อปีัญหา
สู่ขุ้ภาพีจติ่ในชมุชนต่�างๆ	ยังเป็ีนไปีในทิศทางเดี้ยวักนักบัูสู่ดั้สู่�วันข้อง
ผ่่้ปี่วัยโรคไม�ต่ิด้ต่�อเรื�อรัง

	 ในเรื�องการเข้้าถึ้งเบูี�ยยังชีพีผ่่้สู่่งอายุ	 	 และเบูี�ยคนพีิการ	
เข้ต่ที�มีผ่่้สู่่งอายุรายงานวั�ามีสู่ิทธิหลักในการรักษาพียาบูาลคือ							
หลักปีระกันสูุ่ข้ภาพีถึ้วันหน้ามีเบีู�ยยังชีพีและเบูี�ยพีิการในสู่ัด้สู่�วัน					
ที�สู่่งที�สุู่ด้	 คือ	 เข้ต่ที�มีลักษณ์ะพีื�นที�สู่�วันใหญ�ทำเกษต่รกรรม	 ซึ่้�งมี
สู่ดั้สู่�วันข้องผ่่ย้า้ยถึิ�นค�อนข้า้งนอ้ยจง้ทำใหผ้่่สู้่ง่อายใุนพีื�นที�เข้า้ถึง้สู่ทิธิ
และสู่วััสู่ด้ิการได้้โด้ยไม�ยุ�งยาก

	 เข้ต่ที�รายงานวั�ามผี่่ด้้แ่ลได้ร้บัูผ่ลกระทบูด้า้นการเงนิในการ
ด้่แลผ่่้สู่่งอายุที�มีภาวัะพี้�งพีิงสู่่งที�สูุ่ด้คือเข้ต่ที�มีสู่ัด้สู่�วันข้องผ่่้สู่่งอายุที�
มีควัามบูกพีร�องหรือพีิการปีระเภทใด้ปีระเภทหน้�งสู่่งและมีลักษณ์ะ
เปีน็ชมุชนแออัด้	เข้ต่ที�รายงานวั�ามีผ่่ด้้แ่ลได้รั้บูผ่ลกระทบูด้า้นการเงิน
ในการด้่แลผ่่้สู่่งอายุที�มีภาวัะพี้�งพีิงต่�ำที�สูุ่ด้คือเข้ต่ที�มีเศรษฐฐานะ			
โด้ยเฉลี�ยค�อนข้้างด้ี		
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	 จำนวันและสู่ัด้สู่�วันผ่่้สู่่งอายุในกรุงเทพีฯ	 มีแนวัโน้มเพีิ�มสู่่งข้้�น
เรื�อยๆ	 เปี็นกลุ�มที�มีควัามเปีราะบูางสู่่งเรื�องควัามเป็ีนอย่�ทางสัู่งคม	 และ
สู่ขุ้ภาพีต่วััเลข้ควัามเหลื�อมล�ำในมติ่ติ่�างๆ		ที�ผ่่สู้่ง่อายปุีระสู่บูระหวั�างชมุชน
และเข้ต่อาจช�วัยให้ผ่่้บูริหารและผ่่้อาศัยในเข้ต่ต่�างๆ	 ข้องกรุงเทพีฯ																
มีเป้ีาหมายในการค้นหาปัีจจัยที�เกี�ยวัข้้อง	 และหามาต่รการเพีื�อลด้									
ควัามเหลื�อมล�ำระหวั�างชุมชนและเข้ต่

	 แนวัทางหน้�งคือการมีระบูบูสู่วััสู่ด้ิการสู่ังคมและบูริการ
สู่าธารณ์สู่ขุ้ที�ครอบูคลุมปีระชากรที�มคีวัามเปีราะบูางด้า้นสู่ขุ้ภาพีและสู่งัคม
ที�หลากหลาย	 ทุกกลุ�มและทุกสิู่ทธิสู่ามารถึเข้้าถึ้งได้้ง�ายและมีปีระสิู่ทธิผ่ล
มาต่รการในระยะสู่ั�นสู่�วันหน้�งอาจทำได้้โด้ยการด้ำเนินการเชิงรุกโด้ย							
ช�วัยให้ผ่่้สู่่งอายุและผ่่้ด่้แลที�เปีราะบูางสู่ามารถึเข้้าถึ้งสู่ิทธิสู่วััสู่ดิ้การต่�างๆ	
และการด้่แลด้ีกวั�าที�เปี็นอย่�	 เช�น	 การมีผ่่้จัด้การรายกรณ์ี	 หรือ	 case	
manager	 ที�ด้่แลควัามต้่องการข้องผ้่่ป่ีวัยและครอบูครัวัอย�างใกล้ชิด้										
ฝึกึอบูรมและจ้างคนในชุมชนมาด้แ่ลหรือเป็ีนผ่่จั้ด้การผ่่สู้่ง่อายุเพีื�อทำหน้าที�
เสู่ริมอาสู่าสู่มัครสู่าธารณ์สูุ่ข้และบูุคลากรสู่าธารณ์สูุ่ข้

	 การใช้ด้ิจิทัลแพีลต่ฟอร์มเพีื�อเอื�อให้ผ่่้จัด้การรายกรณ์ีด้่แล					
อย�างมีปีระสิู่ทธิภาพีและทั�วัถึ้ง	 สู่ิ�งเหล�านี�สู่ามารถึอำนวัยควัามสู่ะด้วักใน			
การเข้า้ถึง้ระบูบูการด้แ่ลและสู่วัสัู่ด้กิารต่�างๆ	ได้ด้้กีวั�าปีล�อยใหผ้่่สู้่ง่อายแุละ
ครอบูครัวัจัด้การโด้ยลำพีัง

	 ในระยะยาวัการจัด้การควัามเหลื�อมล�ำทางสูุ่ข้ภาพีอย�าง														
มีปีระสู่ิทธิภาพีควัรจัด้การกับูปีัจจัยที�กำหนด้สูุ่ข้ภาพีต่ลอด้ทั�งช�วังชีวิัต่					
(life	course	approach)	ต่ั�งแต่�ก�อนเกิด้จนถึ้งชราภาพีโด้ยการลงทุนเพีื�อ
จัด้การกับูปีัจจัยต่�างๆ	 ในช�วังแรกข้องชีวิัต่น�าจะมีปีระสิู่ทธิผ่ลดี้กวั�าและ				
คุ้มค�ากวั�าการจัด้การเมื�อเข้้าสู่่�ระยะปีลายข้องชีวัิต่แล้วั
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กัารเข้าถึึงบริกัารทางสัังคมของผู้สัูงอายุที�อยู�ติามลุ่ำาพังคนเดียว
ป็ัญหาแลุ่ะความท้าทายในกัารจััดบริกัารเพ่�อลุ่ดความเหลุ่่�อมลุ่ำ�า

ศุทธิด้า	ชวันวััน

	 ในอนาคต่คาด้วั�า			ครัวัเรอืนไทยมากกวั�า
คร้�งจะมผี่่สู้่ง่อายุอาศยัอย่�	ในข้ณ์ะที�ผ่่สู้่ง่อายทุี�อาศยั
อย่�ต่ามลำพีงัคนเด้ยีวัมแีนวัโนม้เพีิ�มข้้�นเช�นเด้ยีวักนั
ปีระชากรกลุ�มนี�ถึือได้้วั�าเป็ีนกลุ�มเสีู่�ยงต่�อการ							
เข้้าไม�ถ้ึงบูริการทางสู่ังคมเนื�องจากการอาศัยอย่�		
ต่ามลำพีังคนเด้ียวัเป็ีนปัีจจัยหน้�งที�ทำให้เกิด้
อปุีสู่รรคต่�อการเด้นิทางไปีรับูบูริการทางสู่งัคมหรือ
การไม�มีผ่่้ด้่แลเมื�อเกิด้ภาวัะเจ็บูปี่วัยเมื�อสู่ังคมไทย
เริ�มกลายเป็ีนสัู่งคมไรล้ก่หลาน	ค่�หนุ�มสู่าวัมีค�านิยม					
ในการแต่�งงานช้าลง	 ไม�ต่้องการมีบูุต่รหรือเลือก					
ที�จะอย่�เป็ีนโสู่ด้	สัู่ด้สู่�วันผ่่สู้่ง่อายุได้เ้พีิ�มข้้�นอย�างเรว็ั
มาก	 ยิ�งสู่�งผ่ลให้ปีระเทศไทยมีผ่่้สู่่งอายุที�อาศัยอย่�
คนเดี้ยวัมากข้้�น	 การจัด้บูริการทางสัู่งคมให้กับู
ปีระชากรกลุ�มนี�จ้งเปี็นเปี้าหมายหลักเพืี�อสู่�งเสู่ริม
ให้ผ่่้สู่่งอายุมีคุณ์ภาพีชีวัิต่ที�ด้ีข้้�น

จากข้อ้มล่การสู่ำรวัจภาวัะเศรษฐกิจและสัู่งคมข้อง
ครวััเรอืนข้องสู่ำนกังานสู่ถิึต่แิห�งชาต่ใินช�วังปี	ี2533-
2563	 ชี�ให้เห็นวั�าครัวัเรือนผ่่้สู่่งอายุมีเพีียงร้อยละ	
3.4	 เท�านั�น	 และได้้เพีิ�มข้้�นเปี็นร้อยละ	 16.1	 
ในปี	ี2563	หรอืเพีิ�มข้้�นปีระมาณ์เกอืบู	5	เท�าในช�วัง									
3	ทศวัรรษ	

ที�มา	สู่ำนักงานสู่ถึิต่ิแห�งชาต่ิ	(2534,	2544,	2554,	2564)

“ครั่วเร่ือนผูู้้สัูงอายุที�อยู่ตัามลำพังคนเดียว”  
มีแนวโน้มเพิ�มสัูงข้ึ�นอย่างร่วดเร่็วมาก จากที�มี
สััดสั่วนเพียงแค่ร่้อยละ 1.3 ในป็ี 2533 เพิ�มข้ึ�น
เป็็นร่้อยละ 7.2 ในป็ี 2563 

“คร่ัวเร่ือนผูู้้สัูงอายุหร่ือคร่ัวเร่ือนที�มีสัมาช้ิกทุก
คนมีอายุ 60 ป็ีข้ึ�นไป็ อาศัยอยู่ด้วยกัน  ร่วมถึึง  
อยู่ตัามลำพังคนเดียว  มีแนวโน้มเพิ�มข้ึ�นอย่าง 
เห็นได้ช้ัด” 

คร่ัวเร่ือนผูู้้สัูงอายุที�อยู่ตัามลำพังคนเดียว 
มีแนวโน้มเพิ�มมากข้ึ�น
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	 ข้้อเสู่นอแนะเชิงนโยบูาย	 :	 สู่นับูสู่นุน	 “บูริการอาสู่าสู่มัครในชุมชนในฐานะผ่่้ช�วัยเหลือ	
(helper)”	และ	“บูริการรับูสู่�งผ่่้สู่่งอายุในร่ปีธุรกิจเพีื�อสู่ังคมสู่่งวััย	 (social	enterprise)”	โด้ยเปี็น		
การด้ำเนินงานข้องคนในชุมชน	 เพีื�อช�วัยอำนวัยควัามสู่ะด้วักให้ผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ามลำพัีงคนเดี้ยวั
สู่ามารถึเข้้าถึ้งบูริการทางด้้านสูุ่ข้ภาพีได้้อย�างทั�วัถึ้ง	ครอบูคลุม	และเท�าเทียม

	 ข้้อเสู่นอแนะเชิงนโยบูาย	 :	 “ผ่่้สู่่งอายุที�อย่�คนเด้ียวั	 ไร้ญาติ่ข้าด้มิต่ร	 สูุ่ข้ภาพีไม�ด้ี	 หรือ						
ต่ดิ้เตี่ยง”เปีน็ปีระชากรกลุ�มที�ภาครัฐควัรให้ควัามสู่ำคัญเป็ีนลำดั้บูแรกและจะต้่องนำบูริการเข้า้ไปีหา
ผ่่้สู่่งอายุในที�อย่�อาศัย	 สู่นับูสู่นุนระบูบูการเยี�ยมบู้านผ่่้สู่่งอายุแบูบูบู่รณ์าการ	 และการด้่แลผ่่้สู่่งอายุ
โด้ยเพีื�อนบู้าน	อาสู่าสู่มัคร	และชุมชน	

	 ปีัญหานี�ถึือเปี็นปีัญหาสู่ำคัญสู่ำหรับูผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ัวัคนเด้ียวัโด้ยไม�มีล่กหลานด้่แล	 ทำให้เลือก		
ที�จะไม�ไปีรับูการรักษา	 หรือจ้างวัานผ่่้นำชุมชน	 เพีื�อนบู้าน	 ให้ช�วัยพีาไปีโรงพียาบูาล	 ในช�วังสู่ถึานการณ์	์		
การแพีร�ระบูาด้ข้องโควิัด้-19	 ทำให้ผ่่้สู่่งอายุได้้รับูการรักษาอย�างไม�ต่�อเนื�อง	 โรงพียาบูาลมีระบูบูบูริการ				
สู่�งยาผ่�านอาสู่าสู่มัครสู่าธารณ์สุู่ข้ปีระจำหม่�บู้าน	 (อสู่ม.)	 ซึ่้�งอาจพีบูปัีญหาผ่่้สู่่งอายุไม�ได้้รับูยาหรือได้้รับู					
ไม�ครบูต่ามที�เคยได้้รับูอย่�ปีระจำจ้งต่้องเด้ินทางไปีรับูยาด้้วัยต่นเองอีกครั�ง	จะเห็นได้้วั�า	“ผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ัวั
คนเด้ยีวัจรงิๆ	โด้ยไม�มีลก่หลานญาต่พิีี�นอ้งเลย	ถึอืได้ว้ั�าเปีน็กลุ�มที�กำลงั		ปีระสู่บูกบัูภาวัะควัามยากลำบูาก”	
ที�จะเข้้าถึ้งระบูบูบูริการทางสู่ังคมต่�างๆได้้ด้้วัยต่นเองในวััยที�อายุมากข้้�น

	 ผ่่้สู่่งอายุที�อาศัยอย่�ต่ามลำพัีงคนเด้ียวัมีแนวัโน้มร่้สู่้กกังวัลและซึ่้มเศร้ามากกวั�าผ่่้สู่่งอายุที�อาศัย
อย่�ร�วัมกับูคนอื�น	 	 และยิ�งมีอายุมากข้้�น	 ยิ�งมีควัามร่้สู่้กกังวัลและซึ่้มเศร้าเพีิ�มข้้�น	 โด้ยเฉพีาะผ่่้สู่่งอายุหญิง			
ที�มีควัามร่้สู้่กกังวัลและซึ่้มเศร้ามากกวั�าผ่่้สู่่งอายุชาย	 (สู่ำนักงานสู่ถิึต่ิแห�งชาติ่,	 2563)	 ผ่ลจากการศ้กษา
สู่ะท้อนวั�า	 การอย่�ต่ามลำพีังคนเด้ียวัอย�างแท้จริงแบูบูไร้ญาต่ิข้าด้มิต่ร	 สู่�งผ่ลต่�อภาวัะจิต่ใจข้องผ่่้สู่่งอายุ				
ในเรื�องควัามร่สู้้่กเหงา	โด้ด้เด้ี�ยวัเมื�อไม�มใีครอาศยัอย่�ด้้วัย	โด้ยเฉพีาะผ่่สู้่ง่อายใุนเข้ต่เทศบูาลที�มคีวัามต้่องการ
ให้มีคนแวัะเวัียนมาหาบู้าง	เนื�องจากมีควัามกังวัลและกลัวัวั�าหากเปี็นอะไรไปีจะไม�มีใครทราบู		

ป็ร่ะมาณร่้อยละ 26 ข้องผูู้้สัูงอายุที�อาศัยอยู่ตัามลำพังคนเดียวทั�งหมด “ไม่มีผูู้้พาไป็ร่ับการ่ร่ักษ์า” 

ไม�มีผู้พาไป็รับกัารรักัษา

กัารอยู�คนเดียวทำาให้เกัิดความรู้สัึกั

เป็็นสัาเหติุหลุ่ักัที�ทำาให้เข้าไม�ถึึงบริกัารด้านสัุขภาพ

“กังวล เหงา ซึึมเศร่้า และตั้องการ่คนไป็มาหาสัู่” 
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ทิศทางกัารจััดบริกัารเพ่�อลุ่ด
ความเหลุ่่�อมลุ่ำ�าในกัารเข้าถึึงบริกัารทางสัังคม

	 ผ้่่สู่่งอายทุี�อาศยัอย่�ต่ามลำพีงัคนเด้ยีวั	ถึก่จดั้วั�าเปีน็ผ่่สู้่ง่อายกุลุ�มแรกๆ	ที�ควัรได้ร้บัูควัามช�วัยเหลอื
และการด้่แลในการเข้้าถ้ึงบูริการทางสัู่งคมในมิติ่ต่�างๆ	 ทั�งทางด้้านสุู่ข้ภาพี	 จิต่ใจ	 เศรษฐกิจ	 และสัู่งคม					
ภาครัฐหรือหน�วัยงานที�เกี�ยวัข้้องควัรมีโปีรแกรมการด้่แลเปี็นพีิเศษสู่ำหรับูให้การด่้แลกลุ�มผ้่่สู่่งอายุ															
ที�อาศยัอย่�ลำพีงัคนเด้ยีวั	โด้ยเฉพีาะอย�างยิ�งการด้แ่ลในเรื�องจติ่ใจ	เพีื�อใหผ้่่สู้่ง่อายสุู่ามารถึอย่�ได้ด้้ว้ัยต่นเอง
อย�างมีอิสู่ระและอย่�ในสู่ภาพีที�สู่ามารถึด้่แลต่นเองได้้เปี็นระยะเวัลานานที�สูุ่ด้	

	 นอกจากนี�	“การจดั้บูริการทางสู่งัคมต่อ้งสู่ามารถึเคลื�อนเข้า้ไปีหาผ่่สู้่ง่อายใุนที�อย่�อาศยั”	สู่ำหรับู
ผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ามลำพีังคนเด้ียวั	ที�ไม�สู่ามารถึออกมารับูบูริการได้้ด้้วัยต่นเองเนื�องมาจากภาวัะทุพีพีลภาพี	
หรือต่ิด้เต่ียง	 ควัรสู่�งเสู่ริมให้มีอาสู่าสู่มัครในชุมชนและระบูบูเพืี�อนบู้าน	 	 ด้้วัยการบู่รณ์าการการทำงาน					
ร�วัมกับูบูุคลากรทางการแพีทย์	 ผ่่้นำชุมชน	 เพีื�อนบู้าน	 หรือคนในชุมชนทุกเพีศทุกวััยในการด้่แลผ่่้สู่่งอายุ				
ที�บู้าน	เปี็นการสู่�งเสู่ริมให้มีระบูบูการด้่แลโด้ยชุมชน	(community-based	services)	

	 ในข้ณ์ะเด้ียวักันควัรมี	 “ระบูบูบูริการช�วัยเหลือในการพีาไปี”	 สู่ำหรับูผ่่้สู่่งอายุที�อย่�ต่ามลำพีัง				
คนเด้ียวัที�สู่ามารถึออกไปีรับูบูริการทางสัู่งคมหรือไปีทำธุระ	 แต่�ไม�มีคนพีาไปีเพีราะไม�มีล่กหลานอาศัย						
อย่�ใกล้ๆ	เพีื�อให้ผ่่้สู่่งอายุสู่ามารถึเข้้าถึ้งบูริการทางสู่ังคมได้้อย�างทั�วัถึ้งและเท�าเทียม	
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ศุทธิด้า	ชวันวััน,	กาญจนา	เทียนลาย,	ปีัณ์ณ์วััฒน์	เถึื�อนกลิ�น,	สู่ิทธิชาต่ิ	สู่มต่า	และ	วัิชาญ	ช่รัต่น์.	(2565).	โครงการการเข้้าถึ้งบูริการทาง	
	 สู่ังคมข้องปีระชากรในครัวัเรือนก�อนวััยสู่่งอายุและผ่่้สู่่งอายุที�มีร่ปีแบูบูการอย่�อาศัยต่�างกันเพีื�อนำไปีสู่่�แนวัทางการ		
	 สู่นับูสู่นุนการบูริการที�เหมาะสู่ม.	นครปีฐม:	สู่ถึาบูันวัิจัยปีระชากรและสู่ังคม	มหาวัิทยาลัยมหิด้ล.

สู่ำนักงานสู่ถึิต่ิแห�งชาต่ิ.	(2534,	2544,	2554,	2564).	การสู่ำรวัจภาวัะเศรษฐกิจและสู่ังคมข้องครัวัเรือน	พี.ศ.	2533,	2543,	2553,	
	 2563.กรุงเทพีฯ:	สู่ำนักงานสู่ถึิต่ิแห�งชาต่ิ.	
สู่ำนักงานสู่ถึิต่ิแห�งชาต่ิ.	(2563).	การสู่ำรวัจอนามัยและสู่วััสู่ด้ิการ	พี.ศ.	2562.	กรุงเทพีฯ:	สู่ำนักงานสู่ถึิต่ิแห�งชาต่ิ.

เอกสู่ารอ้างอิง

44



	 วักิฤต่โควัดิ้-19	ไม�เพียีงแต่�สู่รา้งควัามเสู่ี�ยงต่�อชวีัติ่และสู่ขุ้ภาพีข้องผ่่สู้่ง่อายมุากยิ�งกวั�าปีระชากร
กลุ�มวััยอื�นแต่�ยังสู่�งผ่ลกระทบูต่�อการเข้้าถึ้งบูริการ	 เครือข้�ายสู่ังคม	 รวัมถึ้งการมีงานทำและรายได้้ข้อง										
ผ่่้สู่่งอายุ	 ในสู่ังคมไทยยังมีผ่่้สู่่งอายุจำนวันไม�น้อยที�ยังคงทำงาน	 สู่ถึานการณ์์โควัิด้-19	 ได้้สู่ร้างผ่ลกระทบู		
ต่�อมิต่ิด้้านการจ้างงานและการมีรายได้้ข้องผ่่้สู่่งอายุ	 โด้ยเฉพีาะผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยที�มีจำนวันมากกวั�า	
1	ใน	3	(39%)	ข้องผ่่้สู่่งอายุไทยทั�งหมด้

	 จากการศก้ษาผ่ลกระทบูข้องการใชม้าต่รการปีดิ้เมอืง	(lockdown)	เพีื�อควับูคมุการแพีร�ระบูาด้
ข้องโควิัด้-19	ในช�วังปี	ี2563	ต่�อการเข้า้ถ้ึงบูรกิารและสู่วัสัู่ดิ้การต่�างๆ	ข้องผ่่สู้่ง่อายุที�มรีายได้น้้อย		โด้ยเก็บู
ข้้อม่ลจากปีระชากรที�มีอายุ	60	ปีีข้้�นไปี	ที�มีบูัต่รสู่วััสู่ด้ิการแห�งรัฐ	จำนวัน	808	คน		ระหวั�างเด้ือนตุ่ลาคม
-พีฤศจิกายน	 2563	 	 พีบูวั�า	 	 ผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยได้้รับูผ่ลกระทบูทางเศรษฐกิจจากการใช้มาต่รการ						
ปีิด้เมืองต่�อรายได้้ข้องครัวัเรือนที�ร้อยละ	62	และผ่ลกระทบูต่�อการจ้างงานข้องผ่่้มีรายได้้หลักในครัวัเรือน
ที�ร้อยละ	53	อย�างไรก็ด้ี		ควัามรุนแรงข้องผ่ลกระทบูทางเศรษฐกิจที�ผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยต่้องเจอ	กลับูมี
ควัามแต่กต่�างกัน	 เช�น	 ผ่ลกระทบูต่�อรายได้้ครัวัเรือนมีแนวัโน้มจะสู่�งผ่ลกระทบูมากกวั�าต่�อผ่่้ที�มีควัาม					
เปีราะบูางทางเศรษฐกิจอย่�แล้วั	 	 ผ้่่สู่่งอายุที�ระบูุวั�าไม�พีอใจในสู่ภาพีที�อย่�อาศัยข้องต่นเองมีแนวัโน้มจะ							
ได้้รับูผ่ลกระทบูทางเศรษฐกิจมากกวั�าผ้่่ที�ระบูุวั�าพีอใจในสู่ภาพีที�อย่�อาศัยข้องต่นเอง	 หรือในเรื�องการ								
จ้างงาน	พีบูวั�า	ผ่่้สู่่งอายุวััยกลาง	(70-79	ปีี)	และวััยปีลาย	(80	ปีีข้้�นไปี)	มีแนวัโน้มได้้รับูผ่ลกระทบูต่�อการ
จ้างงานน้อยกวั�าผ่่้สู่่งอายุวััยต่้น	(60-69	ปีี)	ที�ร้อยละ	41	และ	53	ต่ามลำด้ับู	(p	<	0.05)	
	 ภายหลังการใช้มาต่รการปีิด้เมือง	 ภาครัฐได้้มีมาต่รการเพีื�อช�วัยเหลือเฉพีาะหน้าแก�ผ่่้สู่่งอายุ						
ที�มีรายได้้น้อยในภาวัะวัิกฤต่ผ่�านการจ�ายเงินเยียวัยาผ่่้ได้้รับูผ่ลกระทบู	 จากผ่ลการศ้กษาพีบูวั�า	 ผ่่้สู่่งอายุ
สู่�วันใหญ�	(92.1%)	ได้ร้บัูเงนิช�วัยเหลอืจากภาครฐั	ทั�งกลุ�มที�ได้ร้บัูเงนิจำนวัน	5,000	บูาทต่�อเดื้อน	เปีน็	เวัลา
	3	เด้ือน	(51.1%)	และกลุ�มที�ได้้รับูเงินจำนวัน	1,000	บูาทต่�อเด้ือน	เปี็นเวัลา	3	เด้ือน	(42.0%)	มีผ่่้สู่่งอายุ
ที�มรีายได้น้อ้ยรอ้ยละ	6.9	ที�ไม�ได้ร้บัูเงนิช�วัยเหลอืใด้ๆ	เลยจากภาครฐั	กล�าวัได้ว้ั�า	มาต่รการควัามช�วัยเหลอื
ด้งักล�าวัข้องภาครัฐสู่ามารถึเข้า้ถ้ึงผ่่สู้่ง่อายทุี�ได้รั้บูผ่ลกระทบูต่�อรายได้ค้รัวัเรอืน	เพีราะผ่่ท้ี�ได้รั้บูเงินเยียวัยา
	5,000	บูาทต่�อเด้ือน		เปี็นเวัลา	3	เด้ือน		มีโอกาสู่ได้้รับูผ่ลกระทบูทางลบูต่�อรายได้้ครัวัเรือนมากกวั�าผ่่้ที�		
ไม�ได้้รับูควัามช�วัยเหลือถึ้ง	3	เท�า	(p	<	0.05)	แม้จะมีอุปีสู่รรคในการเข้้าถึ้งมาต่รการช�วัยเหลือข้องรัฐบูาล
แต่�การใชม้าต่รการลกัษณ์ะด้งักล�าวัสู่ามารถึช�วัยบูรรเทาควัามเดื้อด้รอ้นต่�อผ่่ท้ี�ได้รั้บูผ่ลกระทบูทางเศรษฐกิจ
ในช�วังโควัิด้-19	โด้ยเฉพีาะผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยได้้ต่รงกลุ�มเปี้าหมายนั�นเอง
	 แม้สู่ดั้สู่�วันข้องผ่่ท้ี�ได้ร้บัูเงินช�วัยเหลอืทั�งสู่องกลุ�มข้า้งต้่นจะไม�แต่กต่�างกนัมากนกั	แต่�จำนวันเงนิ
ช�วัยเหลอืที�ได้ร้บัูกลบัูมคีวัามสัู่มพัีนธ์กบัูการเข้า้ถ้ึงเทคโนโลยดี้จิทิลัข้องผ่่สู้่ง่อายุ	กล�าวัคอื	ผ่่สู้่ง่อายทุี�ต่อ้งการ
รับูเงินช�วัยเหลือที�มีม่ลค�าสู่่งกวั�า	(5,000	บูาทต่�อเด้ือน	เปี็นเวัลา	3	เด้ือน)	จะต่้องลงทะเบูียนผ่�านช�องทาง
ออนไลน์เท�านั�น	ในข้ณ์ะที�การเข้้าถึ้งเงินช�วัยเหลือที�ม่ลค�าต่�ำกวั�า	(1,000	บูาทต่�อเด้ือน	เปี็นเวัลา	3	เด้ือน)	
ไม�จำเปี็นต่้องลงทะเบูียนใด้ๆ	หรืออีกนัยหน้�งคือเปี็นผ่่้ที�ต่กหล�นจากการลงทะเบูียนออนไลน์นั�นเอง

กัารเข้าถึึงมาติรกัารความช�วยเหลุ่่อภาครัฐ
ของผู้สัูงอายุที�มีรายได้น้อยในสัถึานกัารณ์โควิด-19

ณ์ปีภัช	สู่ัจนวักุล

ความเป็็นมา

ผลุ่กัารศึกัษา
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	 แม้ผ้่่สู่่งอายุไทยจะสู่ามารถึเข้้าถ้ึงเทคโนโลยีด้จิทิลัมากข้้�นในรอบูกวั�าทศวัรรษที�ผ่�านมา	โด้ยเฉพีาะ
ในช�วังโควิัด้-19	 ที�มีผ้่่ใช้บูริการอินเทอร์เน็ต่เพีิ�มข้้�นอย�างก้าวักระโด้ด้แต่�ควัามแต่กต่�างจากการเข้้าถ้ึง
มาต่รการควัามช�วัยเหลือเนื�องในสู่ถึานการณ์์โควัดิ้-19	สู่ะท้อนให้เห็นวั�า	สู่งัคมไทยยังม	ี“การแบู�งแยกทาง
ด้ิจิทัล”	(digital	divide)	โด้ยผ่่้สู่่งอายุยังคงเปี็นกลุ�มปีระชากรที�มีแนวัโน้มจะเชื�อมต่�อทางด้ิจิทัลน้อยที�สูุ่ด้
เมื�อเปีรียบูเทียบูกับูปีระชากรกลุ�มวััยอื�น

	 ในปีี	 2564	 สู่หปีระชาชาติ่ได้้กำหนด้ปีระเด็้นการรณ์รงค์เนื�องในวัันผ่่้สู่่งอายุสู่ากลเพีื�อมุ�งสู่ร้าง			
“ควัามเปี็นธรรมทางด้ิจิทัลสู่ำหรับูคนทุกวััย”	(Digital	Equity	for	All	Ages)	การรณ์รงค์ด้ังกล�าวัเรียกร้อง
ให้รัฐบูาลทั�วัโลกมุ�งต่ระหนักถึ้งควัามเสีู่�ยงและควัามเปีราะบูางที�ผ่่้สู่่งอายุต้่องเผ่ชิญในช�วังสู่ถึานการณ์	์								
โควัิด้-19	 จากการศ้กษานี�ชี�ให้เห็นวั�า	 มีผ้่่สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อยจำนวันมากยังคงปีระสู่บูกับูปีัญหาการ									
เข้้าไม�ถึ้งสู่วััสู่ด้ิการและการคุ้มครองทางสู่ังคม	 เนื�องมาจากข้้อจำกัด้ด้้านเทคโนโลยีและด้ิจิทัล	 ด้ังนั�น										
ภาครัฐควัรพีิจารณ์าเสู่ริมสู่ร้างกลไกการเข้้าถึ้งมาต่รการควัามช�วัยเหลือต่�างๆ	 ที�เปี็นมิต่รกับูคนทุกวััยเพีื�อ
ให้มั�นใจวั�ามาต่รการควัามช�วัยเหลือทางเศรษฐกิจสู่ามารถึแก้ไข้ปีัญหาควัามยากจนในผ่่้สู่่งอายุได้้													
อย�างมปีีระสู่ทิธภิาพีและเปีน็ธรรมต่�อผ่่ท้ี�ได้ร้บัูผ่ลกระทบูจากวักิฤต่	การเข้า้ถ้ึงมาต่รการควัามช�วัยเหลอืจาก
ภาครัฐจ้งไม�ควัรกำหนด้ข้ั�นต่อนหรือวัิธีการลงทะเบูียนที�ยุ�งยากซึ่ับูซึ่้อน	 	 และควัรคำน้งถึ้งผ่่้สู่่งอายุและ							
ผ่่้ด้้อยโอกาสู่ทางสู่ังคมที�อาจไม�มีทักษะและลงทะเบูียนด้้วัยต่นเองไม�ได้้	หรือกระทั�งไม�มีอุปีกรณ์์ในการเข้้า
ถึ้งเทคโนโลยีด้ิจิทัลไวั้ในครอบูครอง	

	 ต่ั�งแต่�เกิด้สู่ถึานการณ์์โควิัด้-19	 ข้้�นในสัู่งคมไทย	 มีแอปีพีลิเคชันและดิ้จิทัลแพีลต่ฟอร์มจำนวัน
มากที�ได้้รับูการพีัฒนาข้้�นโด้ยหน�วัยงานภาครัฐ	 เพืี�อช�วัยอำนวัยควัามสู่ะด้วักให้กับูผ่่้สู่่งอายุในการเข้้าถ้ึง
บูริการและมาต่รการควัามช�วัยเหลอืต่�างๆ	จากภาครฐัได้	้แมแ้อปีพีลเิคชนัเหล�านี�ข้องภาครฐัจะเกดิ้ข้้�นจาก
ควัามต่ั�งใจที�ด้ีข้องภาครัฐ	 แต่�จำนวันผ่่้ใช้งานที�เปี็นผ่่้สู่่งอายุยังมีสู่ัด้สู่�วันค�อนข้้างน้อย	 นอกจากนี�	 แต่�ละ
แอปีพีลิเคชันยังข้าด้การบู่รณ์าการข้้อม่ลร�วัมกันระหวั�างหน�วัยงาน	 ซึ่้�งอาจไม�สู่อด้คล้องต่�อธรรมชาติ่การ			
ใช้งานโด้ยทั�วัไปีข้องผ้่่สู่่งอายุ	 รวัมไปีถึ้งปีระชากรกลุ�มวััยอื�นๆ	 ที�ต่้องการใช้แอปีพีลิเคชันเด้ียวัที�มีบูริการ			
ทุกอย�างที�จำเปี็นรวัมไวั้อย�างครบูวังจร

ข้อเสันอแนะเชิงนโยบาย

แหล่งข้้อมูล 
ณ์ปีภัช	สู่ัจนวักุล,	ณ์ัฐนี	สู่ัจนวักุล,	นุชราภรณ์์	เลี�ยงรื�นรมย์,	วัรรณ์ี	หุต่ะแพีทย์,	วัิภาพีร	จารุเรืองไพีศาล	และ	สูุ่รีย์พีร	พีันพี้�ง.	(2564).			
	 โครงการการสู่ำรวัจควัามเปี็นอย่�และ	ควัามต่้องการด้้านบูริการและการด้่แลสู่ำหรับูผ่่้สู่่งอายุที�ยากจนและที�มีรายได้้น้อย	
	 ในช�วังระหวั�างและหลังการใช้มาต่รการปีิด้เมืองอันเนื�องมาจากการ	แพีร�ระบูาด้ข้องโควัิด้-19	ในปีระเทศไทย.	นครปีฐม:		
	 สู่ถึาบูันวัิจัยปีระชากรและสู่ังคม	มหาวัิทยาลัยมหิด้ล.
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	 การสู่ำรวัจพีบูวั�า	 72%	 ข้องผ่่้ต่อบู
แบูบูสู่อบูถึามอายุ	 18-59	 ปีีจำนวัน	 1,734	 คน			
ทราบูวั�าปีระเทศไทยเป็ีนสู่งัคมสู่ง่อายุแลว้ั	ซึ่้�งแสู่ด้ง
ใหเ้หน็วั�าปีระมาณ์	1	ใน	4	ข้องปีระชากรวัยัแรงงาน
กลุ�มนี�	อาจยงัไม�ได้ต้่ระหนกัถึง้สู่ถึานการณ์ก์ารสู่ง่วัยั
ข้องสู่ังคมไทย

	 เจเนอเรชัน	Z	ซึ่้�งเปี็นกลุ�มที�อายุน้อยที�สูุ่ด้	(18-26ปีี)	
คิด้วั�าต่นเองสุู่ข้ภาพีดี้เพีียง	 57.6%	 เท�านั�น	 ซึ่้�งต่�ำกวั�า																					
เจเนอเรชัน	X	และ	Y	ที�อายุมากกวั�า	พีฤต่ิกรรมเสู่ี�ยงต่�อสูุ่ข้ภาพี
ข้องทุกรุ�นอายุ	โด้ยเฉพีาะเจเนอเรชัน	Y	และ	Z	คือการกนิอาหาร
รสู่จัด้	พีักผ่�อนและออกกำลังกายไม�เพีียงพีอ	หลายคนนอนด้้ก
เพีราะด้่ซึ่ีรีย์	หรือเล�นเกม

• GEN	 X	 อย่�ในยุคที�ผ่ลต่อบูแทน
จากด้อกเบูี�ยสู่่ง	 จ้งทำงานหนัก	
ปีระหยดั้	อด้ออม	เพีื�อควัามมั�นคง
หลังเกษียณ์อายุ

• GEN	 Y	 อย่� ในยุคเงินเฟ้อผ่ล
ต่อบูแทนจากด้อกเบูี� ยต่�ำจ้ ง
ทำงานเพืี�อสู่ร้างสุู่ข้ในวัันนี�และ
จดั้สู่รรเงินลงทุนผ่ลต่อบูแทนที�ได้้
คือควัามมั�นคงข้องชีวัิต่

• GEN	Z	อย่�ในยุคด้ิจิทัล	ที�ริเริ�มก�อ
	สู่ำเรจ็เรว็ั	-	ลงทนุเรว็ัเกษียณ์ก�อน
เปีา้หมายคอือสิู่รภาพีทางการเงนิ
ก�อนวััยเกษียณ์คือควัามมั�นคง
ข้องชีวัิต่

อิสัรภาพทางกัารเงิน:	 สัิ�งที�คน
วัยแรงงานทุกัรุ�นอายุคาดหวัง

	 การสู่ร้างครอบูครัวัไม�ใช�เปี้าหมายข้องคนรุ�นใหม�	จ้งไม�นิยมมีล่ก	14%	ข้องผ่่้ต่อบูแบูบูสู่อบูถึาม
ต่้องการพี้�งพีารัฐหรือสู่ถึานสู่งเคราะห์	เพีื�อให้มีคนด้่แลในช�วังท้ายข้องชีวัิต่	แนวัโน้มเจเนอเรชัน	Y	และ	Z	
ต่้องการพี้�งพีารัฐหรือสู่ถึานสู่งเคราะห์สู่่งกวั�าเจเนอเรชัน	 X	 ในด้้านผ่่้ด้่แลเมื�อเข้้าสู่่�วััยสู่่งอายุที�ไม�สู่ามารถึ		
ช�วัยเหลือต่นเองได้้

	 คนรุ�นใหม�ต่ระหนักถ้ึงควัามสู่ำคัญข้องการออมและ
ต่้องการมีอิสู่รภาพีทางการเงิน	 ซึ่้�งเมื�อเข้้าสู่่�วััยสู่่งอายุต้่องการ			
มรีายได้โ้ด้ยไม�ต่อ้งทำงานเอง	(passive	income)	อย�างไรกต็่าม
	ผ่่้ต่อบูแบูบูสู่อบูถึามสู่�วันใหญ�	“ออมเพีื�อเก็บู”	มากกวั�า	“ออม
เพีื�อลงทุน	 สู่ร้างรายได้้”	 จ้งอาจไม�สู่ามารถึบูรรลุเปี้าหมาย
อิสู่รภาพีทางการเงินได้้ต่ามที�คาด้หวััง	 ปีัจจุบูันเจเนอเรชัน	 Z	
ออมแบูบูฝึากธนาคารและเงินสู่ด้	มากกวั�า	เจเนอเรชัน	X	และ	
Y	ซึ่้�งออมในรป่ีแบูบูปีระกนัชวีัติ่	กองทนุรวัม	กองทนุชมุชน	หรือ
การลงทุนในอสู่ังหาริมทรัพีย์มากกวั�า

1	ใน	5	ข้องผ่่้ต่อบูแบูบูสู่อบูถึามไม�ได้้เต่รียมต่ัวัด้้านสูุ่ข้ภาพีเลย

สัถึานกัารณ์กัารเติรียมพร้อม
ของคนรุ�นใหม�

คนวัยแรงงานกัับกัารเติรียมพร้อมเข้าสัู�วัยสัูงอายุ
จงจิต่ต่์	ฤทธิรงค์	และ	เฉลิมพีล	แจ�มจันทร์	

ร้อยละข้องผ่่้ที�ต่อบูสูุ่ข้ภาพีระด้ับู	7	ข้้�นไปี	
(0	สูุ่ข้ภาพีแย�ที�สูุ่ด้	-	10	สูุ่ข้ภาพีด้ีที�สูุ่ด้)
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กัารเติรียมติัวเพ่�อเข้าสัู�วัยสัูงอายุ

สัุขภาพดีค่อความมั�งคั�ง						
ยิ�งเริ�มเร็วยิ�งเพิ�มมูลุ่ค�า	

สัิทธิอันชอบธรรมเพ่�อยุติิชีวิติ	

	 การสู่ร้างเสู่ริมสูุ่ข้ภาพีถึือเปี็นการสู่ร้างควัามมั�นคง		
ทางการเงิน	เพีราะเมื�อสูุ่ข้ภาพีด้ี	จะมีค�าใช้จ�ายเพีื�อการรักษาน้อยลง
และสู่ามารถึทำงานสู่รา้งรายได้ย้าวันานข้้�น	สู่ถึานที�ทำงานเปีน็ปีจัจยั
ด้้านสู่ิ�งแวัด้ล้อมที�สู่ำคัญในสู่ร้างเสู่ริมสูุ่ข้ภาวัะทั�งพีฤต่ิกรรม															
การบูริโภค	 โด้ยจัด้ให้มีอาหารเพีื�อสุู่ข้ภาพีในราคาที�จ�ายไหวัและ					
การสู่�งเสู่ริมกิจกรรมทางกายโด้ยสู่ร้างสู่ิ�งแวัด้ล้อมเพีื�อเพีิ�มกิจกรรม		
ให้เคลื�อนไหวัหรือสู่ร้างแรงจ่งใจให้ออกกำลังกาย	การต่รวัจร�างกาย
ปีระจำปีีช�วัยให้พีนักงานบูรรลุเปี้าหมายด้้านสูุ่ข้ภาพีได้้อย�าง											
เปี็นร่ปีธรรม

มูลค่าจากการ่ออกกำลังกายตัั�งแตั่
อายุ 20 ป็ี ผูู้้ช้ายมีความคุ้มค่าด้าน
สัขุ้ภาพมูลคา่ 1.6 ลา้นบาท ผูู้้หญิงิ 3.7 
ล้านบาท (Khanthavit A., 2016) 

	 คนรุ�นใหม�โด้ยเฉพีาะเจเนอเรชัน	Z	และ	Y	สู่นใจ	“การ
ออมเพืี�อลงทุน”	 ในอสู่ังหาริมทรัพีย์	 ต่ลาด้หลักทรัพีย์	 ทำกิจการ	
สู่ังหาริมทรัพีย์	 รวัมถึ้ง	 บูิต่คอยน์	 และยอมรับูควัามเสีู่�ยงได้้สู่่งกวั�า				
เจเนอเรชนั	X	ดั้งนั�นการใหค้วัามร่ด้้า้นการจดั้การเงนิ	ทรพัียส์ู่นิ	และ
การลงทุนในร่ปีแบูบูที�หลากหลาย	 ตั่�งแต่�ในโรงเรียนและสู่ถึานที�
ทำงานจะทำให้	นักเรียนนักศ้กษาและผ่่้เริ�มต่้นทำงาน	ต่ระหนักและ
สู่ามารถึสู่ร้างควัามมั�นคงทางการเงินเพีื�ออนาคต่ในวััยสู่่งอายุ	

	 ช�วังท้ายข้องชีวัิต่ในวััยสู่่งอายุไม�อาจหลีกเลี�ยงสุู่ข้ภาพี						
ที�เสู่ื�อมถึอยอาจต่้องนอนต่ิด้เต่ียงหรือไม�สู่ามารถึสู่ื�อสู่ารได้้	 ซึ่้�งเปี็น
ชีวัิต่ที�ไม�พี้งปีรารถึนา	 ทุกคนจ้งมีสู่ิทธิแสู่ด้งเจต่นาไม�ปีระสู่งค์จะ						
รับูบูริการสู่าธารณ์สุู่ข้ที�เป็ีนไปีเพีียงเพีื�อยืด้การต่ายในวัาระสุู่ด้ท้าย
ข้องชีวัิต่ต่น	หรือเพีื�อยุต่ิการทรมานจากการเจ็บูปี่วัยได้้	ต่าม	พี.ร.บู.	
สูุ่ข้ภาพีแห�งชาต่ิพี .ศ .2550	 มาต่รา	 12	 ผ่ลสู่ำรวัจพีบูวั�า																																	
ผ่่้ต่อบูแบูบูสู่อบูถึามสู่�วันมากในทุกรุ�นอายุ	 (77%)	 ไม�ต่้องการเปี็น
ภาระให้แก�ครอบูครัวัทั�งด้้านผ่่้ด่้แลและค�าใช้จ�าย	 จ้งไม�ต่้องการ								
ยื�อชีวัิต่หากอย่�ในภาวัะโคม�า	 และต้่องการเรียนร่้เกี�ยวักับูการ											
ทำเอกสู่ารแสู่ด้งเจต่นา	 หรือ	 ชีวัเจต่น์	 (living	will)	 เพีื�อวัางแผ่น							
วัิธีการรักษาพียาบูาลล�วังหน้า	หรือยุต่ิการรักษาพียาบูาล

ในกรณี์ที�ต่นเองไม�สู่ามารถึตั่ด้สิู่นใจได้้	 ดั้งนั�นจ้งควัรให้ควัามร้่ด้้านสู่ิทธิเพีื�อการเลือกวิัธีการรักษาได้้ด้้วัย
ต่นเองและเอกสู่ารชีวัเจต่น์	 เสู่มือนเป็ีนกฎหมายที�ทุกคนสู่ามารถึรับูร่้ได้้ต่ั�งแต่�เด็้ก	 แต่�การมีสู่ิทธิด้ำเนิน
เอกสู่ารค�อยเริ�มทำเมื�อบูรรลุนิต่ิภาวัะและสู่ามารถึเปีลี�ยนแปีลงได้้ต่ามควัามปีระสู่งค์

พ.ร่.บ.สัุข้ภาพแห่งช้าตัิพ.ศ. 2550 
มาตัร่า 12
 
“บุคคลมีสัิทธิทำหนังสัือแสัดงเจตันา   
ไม่ป็ร่ะสังค์จะร่ับบริ่การ่สัาธาร่ณสัุข้    
ที�เป็็นไป็เพียงเพื�อยืดการ่ตัายในวาร่ะ
สัุดท้ายข้องช้ีวิตัตันหร่ือเพื�อยุตัิการ่
ทร่มานจาการ่เจ็บป็่วยได้”

แหล่งข้้อมูล 
จงจิต่ต่์		ฤทธิรงค์,	เฉลิมพีล	แจ�มจันทร์,	พีิมลพีรรณ์	นิต่ย์นรา	และ	ณ์ัฐณ์ิชา	ลอยฟ้า.	(2565).	โครงการควัามคาด้หวััง	การวัางแผ่น	และ		
	 การเต่รียมต่ัวัข้องปีระชากรวััยทำงานต่�างรุ�นอายุ	และร่ปีแบูบูการอย่�อาศัยต่�อชีวัิต่ในวััยสู่่งอายุ.	นครปีฐม:	สู่ถึาบูันวัิจัย	
	 ปีระชากรและสู่ังคม	มหาวัิทยาลัยมหิด้ล.

Khanthavit	A.	(2016).	The	monetary	value	of	physical	exercise	from	the	Thai	population’s	perspective.	Journal	of		
	 Health	Research,	30(2):83-9.

เอกสัาร่อ้างอิง
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	 การทารุณ์กรรมผ่่้สู่่งอายุ	 เปี็นหน้�งในควัามกังวัลใหม�ในบูริบูทข้องปีระชากรสู่่งอายุในปีระเทศ
กำลังพีัฒนาและปีระเทศในเอเชียต่ะวัันออกเฉียงใต่้	 ซึ่้�งยังคงไม�ได้้รับูการเปีิด้เผ่ยและมีการรายงานจาก					
ทั�วัโลกมากนัก	(Yunus,	Hairi,	&	Choo,	2019)	โด้ยยังได้้รับูควัามสู่นใจน้อยกวั�าการใช้ควัามรุนแรงต่�อสู่ต่รี
และเด้็กในแง�ข้องการวัิจัย	รวัมถึ้งนโยบูายและมาต่รการด้่แล	(Nelson,	2002)

	 ในปีระเทศแถึบูเอเชยี	คดี้การทารณุ์กรรมผ่่สู้่ง่อายมุกัไม�ได้ร้บัูการรายงานเนื�องจากควัามอบัูอาย
และควัามวิัต่กกังวัลเกี�ยวักับูการสู่่ญเสีู่ยการสู่นับูสู่นุนจากครอบูครัวัหรือการถึ่กแยกตั่วัออกจากชุมชน	
(Fraga	 Dominguez,	 Storey,	 &	 Glorney,	 2021)	 ยิ�งไปีกวั�านั�น	 โด้ยเฉพีาะในเอเชีย	 การทารุณ์กรรม 
ผ่่้สู่่งอายุถึ่กบูด้บูังด้้วัยข้้อเท็จจริงที�วั�าในปีระเทศเหล�านี�ควัามกต่ัญญู่กต่เวัทีและควัามเคารพีต่�อผ่่้สู่่งวััยเปี็น
ข้นบูธรรมเนียมปีระเพีณ์ีทางวััฒนธรรมที�สู่ำคัญอย�างยิ�ง	(Pang,	2000)	ด้ังนั�นการถึ่กเปีิด้เผ่ยวั�ามีสู่�วันร�วัม
ในการทารุณ์กรรมด้ังกล�าวัจะเปี็นที�น�าละอายและควัรปีกปีิด้ไวั้

	 การศก้ษานี�มุ�งเนน้ไปีที�การทารณุ์กรรมผ่่สู้่ง่อายทุี�เกดิ้จากลก่หลานข้องพีวักเข้าในการอย่�ร�วัมกนั
	ซึ่้�งเปีน็หน้�งในรป่ีแบูบูการอย่�อาศยัที�พีบูบู�อยที�สู่ดุ้ข้องผ่่สู้่ง่อายใุนภม่ภิาคเอเชยี	สู่มมต่ฐิานข้องการศก้ษานี�
	คือการลงทนุในการศก้ษาข้องบูตุ่รจะลด้โอกาสู่ที�จะถึก่ทารณุ์กรรมในภายหลงัข้องผ่่สู้่ง่อาย	ุเพีื�อต่รวัจสู่อบู
ควัามเชื�อมโยงระหวั�างระด้บัูการศก้ษาข้องบูตุ่ร	(คนที�มกีารศก้ษาสู่ง่ที�สู่ดุ้)	กบัูการได้ร้บัูการทารณุ์กรรมทาง
ร�างกายและจิต่ใจในผ่่้สู่่งอายุ	การศ้กษานี�ใช้การสู่ำรวัจผ่่้สู่่งอายุในเวัียด้นาม	พี.ศ.	2554	(Vietnam	Aging	
Survey:	VNAS,	2011)	การวัิเคราะห์สู่ถึิต่ิด้้วัย	probit	regression	การวััด้ผ่ลการทารุณ์กรรมทางร�างกาย
และการล�วังละเมิด้ทางจิต่ใจอิงต่าม	Pillemer,	Burnes,	Riffin	และ	Lachs	(2016)	การทารุณ์กรรมทาง
กาย	หมายถึ้ง	การเข้ย�าหรือต่ี	ในข้ณ์ะที�การทารุณ์กรรมทางจิต่ใจหมายถึ้งการโด้นละเมิด้อย�างน้อย	1	ใน	
3	 ด้้าน	 (กล�าวัคือ	 การพี่ด้รุนแรง	 ไม�อนุญาต่ให้พี่ด้คุย	 และถึ่กละเลยในแง�ข้องการให้ข้้อม่ลปีระกอบูการ
ต่ัด้สู่ินใจข้องครอบูครัวัในเหตุ่การณ์์สู่ำคัญ)	ในช�วัง	12	เด้ือนที�ผ่�านมา

กัารลุ่งทุนดา้นกัารศึกัษาของบุติรเพ่�อเป็น็ช�องทางลุ่ดกัารทารุณกัรรม
ผู้สัูงอายุ	:	หลุ่ักัฐานเชิงป็ระจัักัษ์จัากัป็ระเทศเวียดนาม

Truc	Ngoc	Hoang	Dang
(แปลจากต้้นฉบัับัภาษาอัังกฤษ)

 Investing in children’s education can reduce the risk of parents being abused, 
particularly for those who must remain with their children. In other words, there is 
a hidden cost of living with children in terms of abuse exposure at old age.
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	 ผ่ลการศ้กษาพีบูวั�า	 ยิ�งบูุต่รมีการศ้กษาสู่่ง	 โอกาสู่ที�ผ่่้สู่่งอายุจะถึ่กทำร้ายทางร�างกายและจิต่ใจ
ในบูา้นจะยิ�งลด้ลง	ต่วััอย�างเช�น	เมื�อปีจัจยัทำนายอื�นๆ	คงที�	การมบีูตุ่รที�สู่ำเรจ็การศก้ษาระด้บัูมหาวัทิยาลยั
ลด้ควัามเสู่ี�ยงข้องการถึ่กทารุณ์กรรมทางร�างกาย	 และทางจิต่ใจข้องผ่่้สู่่งอายุได้้ร้อยละ	 27.5	 และ	 3.6								
ต่ามลำด้ับู	เมื�อเปีรียบูเทียบูกับูผ่่้ที�มีบูุต่รสู่ำเร็จการศ้กษาน้อยกวั�าระด้ับูปีระถึมศ้กษา	การมีบูุต่รสู่ำเร็จการ
ศ้กษาระดั้บูมัธยมศ้กษาต่อนปีลาย	 มัธยมศ้กษาต่อนต้่น	 หรือปีระถึมศ้กษา	 ช�วัยลด้โอกาสู่ที�ผ่่้สู่่งอายุจะ						
ถึ่กทำร้ายร�างกายได้้ร้อยละ	15.1,	10.6	และ	11.8	ต่ามลำด้ับูอย�างมีนัยสู่ำคัญทางสู่ถึิต่ิ

	 ผ่ลการค้นพีบูนี�มีควัามสู่ำคัญต่�อปีัญหาการทารุณ์กรรมผ่่้สู่่งอายุ	 โด้ยเฉพีาะอย�างยิ�งในปีระเทศ
แถึบูเอเชียและปีระเทศที�ปีระเพีณี์วััฒนธรรมเน้นสู่ายสัู่มพัีนธ์ที�ใกล้ชิด้ในครอบูครัวัที�พี�อแม�มักจะอาศัย						
อย่�กับูลก่ต่ั�งแต่�แรกเกดิ้จนถึง้วัยัชราเช�นเด้ยีวักบัูสู่ถึานการณ์ใ์นเวัยีด้นาม	(Teerawichitchainan,	Pothisiri,	
&	 Long,	 2015)	 ในข้ณ์ะที�การศ้กษาจำนวันมากแสู่ด้งให้เห็นวั�าการอย่�กับูล่กในวััยชรานั�นด้ีกวั�า																				
การอย่�คนเด้ยีวัเพีราะจะช�วัยลด้ภาระในการรักษาโรค	ลด้ควัามเหงา	และเพีิ�มควัามสุู่ข้	(Kooshiar,	Yahaya,	
Hamid,	 Abu	 Samah,	 &	 Sedaghat	 Jou,	 2012)	 งานวิัจัยชิ�นนี�เผ่ยให้เห็นต้่นทุนแฝึงที�ซึ่�อนอย่�กับู															
ล่กข้องต่ัวัเองในแง�ข้องการทารุณ์กรรมผ่่้สู่่งอายุ	 ในข้ณ์ะที�งานวัิจัยที�ผ่�านมาแสู่ด้งให้เห็นวั�าการลงทุน																	
ในการศ้กษาข้องบูุต่รสู่ามารถึปีระกันควัามผ่าสูุ่กและควัามปีลอด้ภัยในวััยชราได้้	 (Mu	 &	 Du,	 2015)										
การศ้กษาครั�งนี�ช�วัยเพีิ�มควัามเข้้าใจให้เห็นวั�าการลงทุนในการศ้กษาข้องบูุต่รยังสู่ามารถึลด้ควัามเสู่ี�ยง								
ข้องผ่่้ปีกครอง	ที�จะถึ่กทารุณ์กรรมเมื�ออายุมากข้้�น	โด้ยเฉพีาะกลุ�มที�ต่้องอย่�อาศัยกับูล่กเมื�อเปี็นผ่่้สู่่งอายุ	

	 กล�าวัโด้ยสู่รุปี	การลงทุนในการศก้ษาข้องบุูต่รให้ปีระโยชน์ในระยะยาวัแก�ผ่่ป้ีกครอง	ไม�เพียีงแต่�
ในแง�ข้องผ่ลกำไรทางเศรษฐกจิและควัามมั�นคงทางการเงนิเท�านั�น	แต่�ยังรวัมถ้ึงควัามมั�นคงทางร�างกายและ
จิต่ใจในชีวิัต่ภายหลังด้้วัย	 ผ่ลการวิัจัยนี�เปี็นการปี่ทางไปีสู่่�การศ้กษาเพีิ�มเติ่มเกี�ยวักับูการทารุณ์กรรม													
ผ่่้สู่่งอายุโด้ยล่กหลานในเวัียด้นาม	 และยังสู่ามารถึใช้เปี็นบูทเรียนสู่ำหรับูปีระเทศไทยที�มีอัต่ราการสู่่งอายุ
ข้องปีระชากรเร็วักวั�าเวัียด้นาม	 และมีลักษณ์ะการอย่�อาศัยข้องผ่่้สู่่งอายุกับูสู่มาชิกในครอบูครัวั																							
ที�คล้ายคล้งกัน	แต่�ยังคงมีนโยบูายที�ค�อนข้้างจำกัด้ในการด้่แลปีัญหาการทารุณ์กรรมผ่่้สู่่งอายุ
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บทสัรุป็

	 วัิกฤต่โควิัด้-19	 ได้้สู่ร้างควัามท้าทายที�ไม�เคยเกิด้ข้้�นมาก�อนต่�อมนุษยชาต่ิและนำพีาภัยคุกคาม
ทั�งในแง�สูุ่ข้ภาพี	 การด้ำรงชีวัิต่	 สู่ิทธิ	 และควัามเปี็นอย่�ที�ด้ีข้องผ่่้สู่่งอายุไทย	 วัิกฤต่โควัิด้-19	 ได้้สู่ะท้อน										
ให้เห็นวั�าควัามเสู่ี�ยงและควัามท้าทายที�เกิด้ข้้�นต่�อผ้่่สู่่งอายุไม�ใช�เรื�องใหม�แต่�กลับูเป็ีนต่ัวัเร�งที�ทำให้สู่ังคม					
รับูร้่และมองเห็นปีัญหาควัามไม�เปี็นธรรมที�สู่ะสู่มและเกิด้ข้้�นกับูผ่่้สู่่งอายุไทยมาเปี็นระยะเวัลายาวันาน					
โด้ยเฉพีาะต่�อกลุ�มผ่่้สู่่งอายุที�มีรายได้้น้อย	 ที�ยังคงเข้้าไม�ถึ้งบูรรด้าบูริการ	 สู่วััสู่ด้ิการ	 และการคุ้มครอง									
ทางสู่ังคมที�เหมาะสู่มและจำเปี็นต่�อการด้ำรงชีวัิต่	 ในข้ณ์ะที�สู่ังคมไทยพียายามจะเร�งฟ้�นตั่วัจากวิักฤต่											
โควัิด้-19	 ทั�งภาครัฐและภาคสัู่งคมควัรใช้โอกาสู่อันด้ีนี�ในการสู่�งเสู่ริมควัามเป็ีนธรรมในการเข้้าถ้ึงบูริการ				
ที�จำเป็ีนต่�างๆ	ข้องผ้่่สู่่งอายุให้เกิด้ข้้�นอย�างเป็ีนรป่ีธรรม	ผ่�านการใชเ้ทคโนโลยีด้จิทิลัที�เป็ีนมิต่รและครอบูคลุม
ต่�อคนทุกวััย	 รวัมไปีถ้ึงการเร�งเต่รียมควัามพีร้อมและให้ควัามร่้ทั�งในแง�เศรษฐกิจ	 สุู่ข้ภาพี	 และการมีสู่�วัน
ร�วัมทางสู่ังคมต่�อกลุ�มคนที�กำลังจะกลายเปี็น	 “ผ่่้สู่่งอายุในอนาคต่”	 (future	 older	 persons)	 ซึ่้�งอาจมี											
ควัามคาด้หวัังและร่ปีแบูบูการด้ำรงชีวัิต่ที�แต่กต่�างจากกลุ�มผ่่้สู่่งอายุในปีัจจุบูัน	 สัู่งคมไทยควัรพีลิกวิักฤต่				
โควัิด้-19	ครั�งนี�ให้กลายเปี็นโอกาสู่ในการสู่ร้างสู่ังคมที�เท�าเทียม	เปี็นธรรม	และเอื�ออาทรต่�อคนทุกวััย	เพีื�อ
ไม�ให้สู่ังคมนี�ต่้องทอด้ทิ�งใครไวั้ข้้างหลังอีกต่�อไปี
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การบริหารจััดการด้านการย้้าย้ถิ่ิ�นการให้ถิ่ิ�นที่่�อย้่�ถิ่าวรและการแปลงสััญชาติิไที่ย้

นโย้บาย้การย้้าย้ถิ่ิ�น
เพ่ื่�อที่ดแที่นประชากร

04

( กล่�มงานวิจััย้ 5 :  การย้้าย้ถิ่ิ�น ความเป็นเม่องและแรงงาน )
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	 ประเทศไทยได้้เข้้าสู่่�สัู่งคมสู่่งอายุ	 ท่�ประชากรกำลัังจะลัด้ลังอย�างรวด้เร็ว	 ปัจจุบััน				
อัตราการเกิด้ได้้ลัด้ลังสู่วนทางกับัอัตราการตายแลั้ว	โด้ยสู่ำนักงานสู่ถิิติแห่�งชาติรายงานว�า	ในปี	
2564	 ม่เด้็กเกิด้ให่ม�เพี่ยง	 544,570	 คนเท�านั�น	 สู่�วนอัตราการตายในปีเด่้ยวกันม่จำนวน							
563,650	 ราย	 นอกจากน่�	 จำนวนประชากรวัยแรงงานก็ม่แนวโน้มลัด้ลังอย�างรวด้เร็ว	 โด้ยใน							
ปี	 2560	 ประเทศไทยม่กำลัังแรงงาน	 ห่รือประชากรอายุ	 15-59	 ปี	 ประมาณ	 42.8	 ลั้านคน									
แต�ในปี	2580	กำลัังแรงงานข้องไทยจะลัด้ลัง	เห่ลัือประมาณ	36.3	ลั้านคนเท�านั�น	 (สู่ำนักงาน
คณะกรรมการพีัฒนาการเศรษฐกิจแลัะสู่ังคมแห่�งชาติ,	2556)	ยิ�งไปกว�านั�น	ม่การคาด้ประมาณ
ว�าเมื�อถิึงปี	 ค.ศ.	 2100	ประชากรข้องประเทศไทยจะลัด้ลังไปกว�าครึ�งห่นึ�งเห่ลัือเพี่ยงประมาณ	
30	 กว�าลั้านคนเท�านั�น	 (Vollset	 et	 al.,	 2020)	 ด้้วยเห่ตุน่�	 นโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทน
ประชากร	(replacement	migration	policy)	รวมถิึงการบัริห่ารจัด้การด้้านการย้ายถิิ�น	แลัะ
การบั่รณาการทางสู่ังคม	จึงเป็นประเด้็นสู่ำคัญท่�จะช�วยชะลัอการลัด้ลังข้องประชากร	แก้ปัญห่า
การข้าด้แคลันแรงงานได้	้แลัะลัด้ผลักระทบัทางเศรษฐกิจแลัะสู่งัคมจากสู่งัคมสู่ง่อายไุด้้ระด้บััห่นึ�ง
  คลัสัเตอร์ว์ิจิัยัที่่� 5 การ์ยา้ยถิ่ิ�น ควิามเป็น็เมอืง แลัะแร์งงาน ข้องสู่ถิาบันัวิจยัประชากร
แลัะสู่ังคม	จึงเห่็นว�านโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากร:	การบัริห่ารจัด้การด้้านการย้าย
ถิิ�น	การให่้ถิิ�นท่�อย่�ถิาวรแลัะการแปลังสู่ัญชาติไทย	เป็นประเด้็นท่�ควรห่ยิบัยกข้ึ�นมาอภิิปรายใน
การประชุมทางวิชาการประจำปี	 2565	 โด้ยเฉพีาะอย�างยิ�งภิายห่ลัังการระบัาด้ข้องโควิด้-19							
ท่�ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับัเปลั่�ยนมุมมองต�างๆ	รวมถิึงนโยบัายด้้านการย้ายถิิ�นให่้สู่อด้คลั้อง
กับัสู่ถิานการณ์ท่�เปล่ั�ยนแปลังไป	 โด้ยรวบัรวมผลังานวิจัยมุมมองเชิงวิชาการแลัะข้้อคิด้เห็่นเชิง
นโยบัายจากคณาจารย์แลัะนักวิจัยข้องสู่ถิาบัันฯ	 ได้้แก�	 ศาสู่ตราจารย์เก่ยรติคุณอภิิชาติ																	
จำรัสู่ฤทธิิรงค์	 รศ.ด้ร.เฉลัิมพีลั	 แจ�มจันทร์แลัะคณะ	 รศ.ด้ร.สูุ่ร่ย์พีร	 พีันพีึ�งแลัะคณะ	 
รศ.ด้ร.สู่ดุ้ารตัน	์มสุู่กิะวงศแ์ลัะคณะ	แลัะ	ผศ.ด้ร.	สู่กักรินทร	์นยิมศิลัป	์สู่รปุเนื�อห่าสู่ำคญัได้	้ด้งัน่�	

 ศาสตร์าจัาร์ย์เกย่ร์ติคณุ ดร์.อภิชิาติ จัำรั์สฤที่ธิริ์งค์	ในบัทความ	เสู่น้ทางสู่่�	“นโยบัาย
การย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากร”	 ได้้ช่�ให่้เห่็นถิึงแนวโน้มการลัด้ลังข้องประชากรไทยอย�าง
รวด้เร็วจากการเข้้าสู่ังคมสู่่งวัย	ด้ังนั�นไทยจึงควรริเริ�มนโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากร
แต�เนิ�นๆ	 โด้ยเป็นนโยบัายท่�ต้องด้ำเนินการอย�างต�อเนื�องในยามท่�การแข้�งข้ันแย�งชิงทรัพียากร
มนุษย์ยังไม�สู่่งมากแลัะประชากรไทยยังไม�ลัด้ลังมากจนการบั่รณาการทางสู่ังคมเป็นเรื�องยาก	 
โด้ยไทยควรให่้สู่ัญชาติไทยแก�ชาวต�างชาติเพีื�อทด้แทนจำนวนประชากร	โด้ยทำงานเชิงรุก	ม่ข้ั�น
ตอนแลัะกฎเกณฑ์์ท่�ถิ่กต้องเห่มาะสู่ม	ใช้ห่ลัักสู่ิทธิิมนุษยชนแลัะมุมมองแบับัสู่ากลั

สัร่ปเน่�อหา

	 ควบัค่�ไปกบััการมสู่่�วนร�วมข้องประชาชนในการตดั้สู่นิใจแลัะคดั้สู่รรชาวต�างชาติทั�งใน
เชิงเศรษฐกิจ	สู่ังคม	แลัะวัฒนธิรรม	โด้ยต้องม่การวางแผน	ตั�งเป้าจำนวนชาวต�างชาติท่�จะนำเข้้า
ต�อปี	อย�างน้อยปีลัะไม�ต�ำกว�า	100,000	คน	ในช�วง	80	ปีข้้างห่น้า	เพีื�อทด้แทนประชากรท่�ห่าย
ไปได้้ราวร้อยลัะ	 25	 ซึ่ึ�งจะช�วยชะลัอการลัด้ลังข้องประชากรไม�ให้่เร็วเกินไป	 จัด้ทำแผนปฏิิบััติ
งานท่�ชัด้เจนแลัะติด้ตามผลัได้้	 รวมถึิงการให้่สู่ัญชาติแก�ราษฎรในประเทศผ่้ยังไม�ได้้สัู่ญชาติไทย
ด้้วย	 ทั�งน่�	 ไทยต้องก้าวข้้ามอุปสู่รรคในเรื�อง	 xenophobia	 ห่รือ	 ความเกลั่ยด้กลััวต�างชาติ										
โด้ยเน้นการม่สู่�วนร�วมข้องประชาชนในกระบัวนการการคัด้สู่รรประชากรต�างชาติ	
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 ร์ศ.ดร์.เฉลัิมพลั แจั่มจัันที่ร์์ แลัะคณะ ในงานวิิจััยเร์ื�อง ลัูกหลัานแร์งงานข้้ามชาติ: สินที่ร์ัพย์
ที่างป็ร์ะชากร์ที่่�ไม่ควิร์มองข้า้ม ทำการศกึษาผลักระทบัข้องสู่ถิานการณโ์ควดิ้-19	ท่�มต่�อความเป็นอย่�ข้อง
เด้็กข้้ามชาติอายุต�ำกว�า	 18	 ปี	 ท่�เป็นล่ักห่ลัานแรงงานข้้ามชาติจากประเทศเพีื�อนบั้านในประเทศไทย										
ในด้้านสุู่ข้ภิาพี	 การศึกษา	 แลัะการได้้รับัการคุ้มครองเด้็กท่�เห่มาะสู่ม	 ด้้วยวิธิ่การวิจัยเชิงคุณภิาพี	พีบัว�า 
ลั่กห่ลัานแรงงานข้้ามชาติม่ความเสู่่�ยงห่ลัายประการ	 เช�น	 เด้็กเลั็กม่ความเสู่่�ยงในด้้านสูุ่ข้ภิาพี	 โภิชนาการ
แลัะการเล่ั�ยงด้่	 เด้็กวัยประถิมม่ความเสู่่�ยงในด้้านพัีฒนาการเร่ยนร่้แลัะการศึกษา	 สู่�วนเด็้กมัธิยมม่ความ
เสู่่�ยงในโอกาสู่การศึกษา	การลัะเมิด้สู่ิทธิิห่รือใช้ประโยชน์แลัะพีฤติกรรมเสู่่�ยง	เนื�องจากเด้็กเห่ลั�าน่�จำนวน
มากกำลัังศึกษาห่รือเคยศึกษาอย่�ในระบับัโรงเร่ยนข้องไทย	 สู่ามารถิสู่ื�อสู่ารภิาษาไทยได้้ด้่	 ม่ความคุ้นเคย
กับัวัฒนธิรรมแลัะสู่ังคมไทย	ม่แนวโน้มพีำนักอาศัยแลัะทำงานเมื�อเติบัโตในประเทศไทยระยะยาว	จึงเป็น	
ที่นุมนษุยส์ำหร์บัการ์พฒันาป็ร์ะเที่ศไที่ยในร์ะยะยาวิได ้ไที่ยจังึควิร์กำหนดนโยบายแลัะกลัไกที่่�เก่�ยวิข้อ้ง
ในการ์ดูแลัการ์เข้้าถิ่ึงสิที่ธิิ�เด็กในด้านต่างๆ ที่ั�งการ์จัดที่ะเบ่ยนการ์เกิด การ์ศึกษา แลัะสุข้ภิาพ ร์วิมถิ่ึง
การ์คุม้คร์องเด็กจัากควิามเส่�ยงแลัะควิามป็ลัอดภัิย ไม�ใช�เพ่ียงเพืี�อการคุม้ครองเด็้ก	ห่รือการสู่นบััสู่นนุการ 
เข้้าถิึงสู่ิทธิิข้องเด้็กแต�เป็นไปเพีื�อโอกาสู่ในการพีัฒนาประเทศไทยในระยะยาวด้้วย	
 ร์ศ.ดร์.สรุ์ย่พ์ร์ พนัพึ�ง แลัะแมร์่�โร์ส จัเ่อซาร์ลััซสั ในงานวิจิัยัเร์ื�อง ผูู้้ลั่�ภิยัในเมืองกบัการ์ที่ดแที่น
กำลัังแร์งงานในสังคมไที่ย เป็นการศึกษาเพีื�อค้นห่า	ปัญห่า	อุปสู่รรค	ท่�เกิด้ข้ึ�นในช�วงเปลั่�ยนผ�านข้องช่วิต
ผ่้ลั่�ภิัยในเมือง	 โด้ยรวบัรวมข้้อม่ลัด้้วยการสู่ัมภิาษณ์ระด้ับัลัึกผ่้ลั่�ภิัยในเมือง	 20	 คน	 แลัะผ่้แทนองค์กรท่�
ทำงานเก่�ยวข้้อง	14	คน	ระห่ว�างตุลัาคม	ถิึง	ธิันวาคม	2564	พีบัว�า	ประเทศไทยม่	“ผ่้ลั่�ภิัยในเมือง	(urban	
refugee)”	 ท่�ตั�งใจเข้้ามาข้อสู่ถิานะ	 “ผ่้ข้อลั่�ภิัย	 (asylum	 seeker)”	 เพีื�อไปตั�งรกรากในประเทศท่�สู่าม	
ประมาณ	 5,155	 คน	 จากประมาณ	 40	 ประเทศทั�วโลัก	 โด้ยอาศัยอย่�ในกรุงเทพีมห่านครแลัะเข้ตเมือง						
โด้ยรอบั	 ผ่้ลั่�ภิัยในเมืองเห่ลั�าน่�ห่น่การถิ่กจับักุมห่รือถิ่กคุกคามต�อช่วิตอันเนื�องมาจาก	 เชื�อชาติ	 ศาสู่นา																
การปกครอง	 รวมทั�งการถิ่กลัะเมิด้สู่ิทธิิมนุษยชน	 สู่�วนให่ญ�ม่การศึกษาระด้ับัมัธิยมศึกษาตอนปลัายจนถิึง		
ปรญิญาตร	่ครึ�งห่นึ�งอย่�ในประเทศไทยมากกว�า	10	ป	ีผ้่ลั่�ภิยัมค่วามจำเปน็ตอ้งทำงานถิงึแมว้�าจะผดิ้กฎห่มาย
	โด้ยไม�ได้ใ้ชค้วามร่ค้วามสู่ามารถิท่�มอ่ย่�ทำงานท่�เปน็ประโยชนต์�อสู่งัคมไทยเท�าท่�ควร	ในข้ณะท่�ปจัจบุันัแลัะ
อนาคตประเทศไทยจะประสู่บัปัญห่าการข้าด้แคลันแรงงานฝีีมือแลัะกึ�งฝีีมือ	 รัฐบัาลัควรใช้โอกาสู่น่�ออก
มาตรการจ้างงานผ่้ลั่�ภิัยในเมืองท่�ได้้การรับัรองสู่ถิานะผ่้ลั่�ภิัยจาก	UNHCR	ให่้ทำงานแลัะรับัค�าตอบัแทนท่�
เห่มาะสู่มกบััความร่ค้วามสู่ามารถิ	สู่อด้คลัอ้งกับัปฏิญิญาสู่ากลัว�าด้ว้ยสู่ทิธิมินษุยชน	แลัะกฎห่มายแรงงาน
  ร์ศ.ดร์.สุดาร์ัตน์ มุสิกะวิงศ์ แลัะอดิศร์ เกิดมงคลั ในงานวิิจััยเร์ื�อง การ์สร์้างหน่�เมื�อย้ายถิ่ิ�น
ภิายใต้โควิิด-19 ได้้สู่ำรวจข้้อม่ลัแรงงานข้้ามชาติซึ่ึ�งสู่�วนให่ญ�เป็นชาวเม่ยนมาแลัะกัมพ่ีชา	 โด้ยใช้
แบับัสู่อบัถิาม	ในประเด้็นการเข้้าถิึงการด้ำเนินการตามมติ	ครม.	เรื�องแรงงานข้้ามชาติ1		ได้้แก�	ข้ั�นตอนการ
ด้ำเนินการท่�เอื�อห่รือเป็นอุปสู่รรคต�อการด้ำเนินการข้องแรงงานข้้ามชาติแลัะนายจ้าง	 ค�าใช้จ�ายในการ
ด้ำเนินการ	แลัะภิาระห่น่�รวมทั�งการห่ักค�าจ้างเพีื�อเร่ยกเก็บัค�าด้ำเนินการจากแรงงานข้้ามชาติ	พีบัว�า	ข้ั�น
ตอนการข้ึ�นทะเบ่ัยนบััญช่รายชื�อแรงงานต�างด้้าวทางออนไลัน์เป็นข้ั�นตอนท่�ต้องใช้การช�วยเห่ลัือจากผ่้อื�น
มากท่�สู่ดุ้	รองลังมาคอืการตรวจห่าเชื�อโควดิ้-19	การตรวจโรคตอ้งห่า้มรา้ยแรง	แลัะการยื�นข้ออนญุาตทำงาน
ในระบับัออนไลัน์	ตามลัำด้ับั	สู่รุปว�า	ความพียายามข้องกระทรวงแรงงานท่�จะนำระบับัออนไลัน์มาใช้เพีื�อ
ทำให่้เกิด้ความสู่ะด้วกในการข้ึ�นทะเบั่ยนแรงงานข้้ามชาติยังไม�เอื�อกับัแรงงานข้้ามชาติเท�าท่�ควร	โด้ยค�าใช้
จ�ายตามมติคณะรัฐมนตร่ม่ค�าใช้จ�ายทั�งห่มด้	 8,480	 –	 8,680	 บัาท	 ซึ่ึ�งเป็นค�าใช้จ�ายท่�เก่�ยวข้้องกับัด้้าน
สูุ่ข้ภิาพีมากถิึง	6,500	–	6,600	บัาท	เมื�อเท่ยบักับัค�าจ้างต�อเด้ือนข้องแรงงานข้้ามชาติแลั้วถิือว�าเป็นค�าใช้
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 ผู้ศ.ดร์.สักกร์ินที่ร์์ นิยมศิลัป็์ กับบที่วิิเคร์าะห์เชิงนโยบาย เร์ื�อง โควิิด-19 การ์ป็ร์ับเป็ลั่�ยน
นโยบายว่ิซ่าร์ะยะยาวิข้องไที่ยช่�ให้่เห็่นว�า	 ภิายห่ลัังการระบัาด้ข้องโควิด้-19	 ห่ลัายประเทศรวมถึิง
ประเทศไทยได้ป้รบััเปลั่�ยนนโยบัาย	แลัะกฎระเบัย่บัเรื�องวซ่ึ่�าห่ลัายประการ	ประเทศไทยได้อ้นมุตัใิห่ค้นต�าง
ชาติท่�ม่ศักยภิาพีสู่่งเข้้ามาพีำนักระยะยาวในประเทศไทย	โด้ยให่้ว่ซึ่�าอายุ	10	ปี	(LTR	Visa)	เพีื�อด้ึงด้่ด้ผ่้ม่
ความมั�งคั�ง	ผ่้เกษ่ยณอายุ	ผ่้ท่�ต้องการทำงานจากประเทศไทย	(remote	workers	แลัะ	digital	nomads)	
แลัะผ่ม้ทั่กษะเช่�ยวชาญพีเิศษจากต�างประเทศ	อันเปน็สู่�วนห่นึ�งข้องแนวคดิ้เรื�อง	การยา้ยถิิ�นเพีื�อการทด้แทน	
(replacement	migration)	แม้ว�าท่�ผ�านมา	ประเทศไทยจะม่ว่ซึ่�าระยะยาว	ประเภิทอื�นๆ	มาแลั้ว	แต�สู่�วน
ให่ญ�เปน็วซ่ึ่�าท่�เนน้กลัุ�มนกัท�องเท่�ยว	ผ่เ้กษย่ณอายุเปน็ห่ลักั	จะมก่เ็พีย่ง	SMART	Visa	ท่�อนมุตัโิด้ยสู่ำนกังาน
คณะกรรมการสู่�งเสู่ริมการลังทุน	(BOI)	ท่�เน้นแรงงานท่�ม่ทักษะ	แต�	SMART	Visa	ไม�ประสู่บัความสู่ำเร็จ			
ม่ผ่้ได้้รับัการอนุมัติไม�ถึิงห่นึ�งพีันคน	 เนื�องจากม่ข้้อกำห่นด้มากมาย	 ไทยจึงควรบั่รณาการเรื�องฐานข้้อม่ลั
แรงงานในอุตสู่าห่กรรมเป้าห่มายต�างๆ	เพีื�อกำห่นด้มาตรการเชิงรุกเพีื�อด้ึงด้่ด้แรงงานในสู่าข้าท่�ข้าด้แคลัน	
โด้ยใช้ระบับัการให่้คะแนนในการข้อว่ซึ่�า	 (Points-based	System)	ตามคุณสู่มบััติต�างๆ	 เช�น	การศึกษา	
ประสู่บัการณ์	ผลังานสู่ร้างสู่รรค์	แลัะการเป็นเจ้าข้องสู่ิทธิิบััตร	ม่การกำห่นด้ภิารกิจแบับัมุ�งเป้าท่�ชัด้เจนให่้
กับันโยบัายว่ซึ่�าแต�ลัะประเภิท	 แลัะกำห่นด้มาตรการแลัะแนวทางต�างๆ	 ในเรื�องสิู่ทธิิความเป็นพีลัเมือง			
แลัะการบั่รณาการทางสู่ังคม	เพีื�อให่้นโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประสู่บัความสู่ำเร็จในระยะยาว

	 ประชากรศาสู่ตร์คือศาสู่ตร์ท่�ว�าด้้วยข้นาด้	 โครงสู่ร้าง	 การกระจายตัว	 แลัะการเปลั่�ยนแปลัง
ประชากร	 อันเกิด้จากองค์ประกอบัสู่ามอย�างคือ	 การเกิด้	 การตายแลัะการย้ายถิิ�น	 ในอด้่ตประชากรจะ
ทด้แทนการตายด้ว้ยการเกิด้	โด้ยเรามักจะเรย่กการเกิด้ว�าคือการสืู่บัพัีนธิุ	์ห่รือการแพีร�พัีนธิุ	์(reproduction)	
โด้ยถืิอเป็นการทด้แทนประชากรคนรุ�นเก�าด้้วยคนรุ�นให่ม�	 (population	 replacement)	 แลัะเรามักจะ 
พ่ีด้ถิึง	 replacement	 level	 ท่�เห่มาะสู่ม	 ว�าเราจะให้่ม่การเกิด้เท�าไรจึงจะทด้แทนประชากรรุ�นเก�าไว้ได้้
พีอด้่	ซึ่ึ�งประเทศไทยได้้ให่้ความสู่ำคัญกับัเรื�องน่�มาโด้ยตลัอด้	
										จนมาถิึงปี	2564	เห่ตุการณ์สู่ำคัญมากได้้เกิด้ข้ึ�นในไทย	เริ�มปรากฏิการณ์ท่�การตายม่มากกว�าการ
เกดิ้	แลัะผลัการคาด้ประมาณประชากรท่�ลัด้ลังก็แสู่ด้งถึิงความต�อเนื�องแลัะจะรนุแรงมากข้ึ�นเรื�อยๆ	ในทาง
ประชากรศาสู่ตร	์ถิา้จะมก่ารทด้แทนการตาย	ถิา้ไม�ใช�ด้ว้ยการเกดิ้กต็อ้งด้ว้ยการยา้ยถิิ�น	การยา้ยถิิ�นลักัษณะ
น่�	สู่ห่ประชาชาติเรย่กว�า	การยา้ยถิิ�นเพีื�อการทด้แทน	คือการย้ายถิิ�นท่�สู่ามารถิช�วยทด้แทนประชากรท่�ห่าย
ไปจากการตาย	 เร่ยกว�า	 replacement	migration	 ในปี	 ค.ศ.	 2001	 กองประชากรข้องสู่ห่ประชาชาติ	

ประเด็นวิเคราะห์วิจััย้ที่ั�ง 
5 ประเด็น

1. เสั้นที่างสั่� “นโย้บาย้การย้้าย้ถิ่ิ�นเพ่ื่�อที่ดแที่นประชากร” 

ประชากรไที่ย้จัะลดลงคร่�งหน่�งในศติวรรษที่่� 21
อภิิชาติ	จำรัสู่ฤทธิิรงค์

จ�ายท่�สู่่ง				ไทยจึงควรม่การแก้ไข้กฎระเบั่ยบั	โด้ยเฉพีาะอย�างยิ�งข้้อกำห่นด้ท่�สู่ร้างภิาระทางการเงินให่้กับั
แรงงานข้้ามชาติมากเกินไป	 จนทำให้่แรงงานจำนวนมากไม�สู่ามารถิปฏิิบััติตามข้้อกำห่นด้ได้้จนกลัายเป็น
แรงงานนอกระบับั	ห่รือเกดิ้ภิาระห่น่�	ประเทศไทยควรวางแนวทางให้่แรงงานข้า้มชาติยา้ยถิิ�นเข้า้มาโด้ยราบั
รื�น	 เพีื�อช�วยแก้ปัญห่าการลัด้ลังข้องประชากรในระยะยาว	 อันเป็นสู่�วนห่นึ�งข้องนโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อ
ทด้แทนประชากรด้้วย
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Replacement Migration ที่่�ไม�อาจัหล่กเล่�ย้ง

แผนระย้ะย้าวและโอกาสัของประเที่ศไที่ย้

	 ในข้ณะท่�ประชากรไทยลัด้ลัง	 ประชากรโลักยังคงม่อัตราเพีิ�มข้ึ�นอย่�อ่กช�วงห่นึ�ง	 ประชากรท่�						
มากข้ึ�นเห่ลั�าน่�จะทะลัักเข้้าสู่่�ประเทศไทยทางใด้ทางห่นึ�ง	 แม้ไทยจะไม�ม่นโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทน
ประชากร	 (replacement	migration)	 ก็ตาม	 ประเทศไทยก็ควรห่ลั่กเล่ั�ยงสู่ถิานการณ์ท่�เป็นลัักษณะ											
ไรท้ศิทาง	(unplanned)	เช�นน่�	แลัะทำการสู่รา้งเสู่รมิความมั�นคงทางประชากรด้ว้ยมาตรการท่�มก่ารวางแผน
อย�างชดั้เจน	โด้ยควรเริ�มจากการจดั้ให่ม้น่โยบัายการยา้ยถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากรเสู่ย่แต�เนิ�นๆ	เพีื�อทด้แทน
ประชากรท่�จะห่ายไป	เริ�มจากการเปลั่�ยนแปลังวิธิ่คิด้	(mindset)	ต�อประเด้็นการย้ายถิิ�นเข้้ามาในประเทศ	
(immigration)	 ให่้เห่็นว�าการย้ายถิิ�นเข้้ามาในประเทศ	 เป็นเรื�องบัวกสู่ำห่รับัประเทศ	 แลัะให้่คุณค�ากับั
ทรัพียากรมนุษย์เห่ลั�าน่�อย�างจริงใจ	 ม่การตั�งเป้า	 แลัะม่แผนปฏิิบััติการ	 (action	 plan)	 ท่�จะนำเข้้าแลัะ			
บั่รณาการประชากรจากต�างประเทศเข้้ามาเป็นคนไทย	 เนื�องจากประชากรต�างประเทศยังม่จำนวนมาก														
เราสู่ามารถิคัด้สู่รรได้	้ในอนาคตอาจตอ้งมก่ารแย�งชงิประชากรเห่ลั�าน่�กนัมากข้ึ�นในเวทโ่ลัก	อก่ประการห่นึ�ง
	การนำเข้า้ประชากรจากต�างชาตใินข้ณะท่�ประเทศไทยยงัมป่ระชากรเปน็จำนวนมาก	การบัร่ณาการให่เ้ข้า
เปน็คนไทยในสัู่งคมไทยทำได้ง้�ายกว�าการให้่สู่ญัชาติไทยแก�ชาวต�างชาติเพีื�อทด้แทนจำนวนประชากร	จำเป็น
ต้องทำเชิงรุก	โด้ยสู่ามารถิทำเป็นข้ั�นตอนแลัะม่กฎเกณฑ์์ท่�ม่ความถิ่กต้องเห่มาะสู่ม	ใช้ห่ลัักสู่ิทธิิมนุษยชน
แลัะความเป็นประชากรโลัก	 (global	citizenship)	ทั�งน่�ต้องควบัค่�ไปกับัการม่สู่�วนร�วมข้องประชาชนคน
ไทยในการตดั้สู่นิใจแลัะการคดั้สู่รรชาวต�างชาตทิั�งในเชงิเศรษฐกจิ	สู่งัคม	แลัะวฒันธิรรม	ข้ณะเด้ย่วกนัการ
ด้ำเนินนโยบัายน่�มิใช�เป็นการตั�งรับัเพ่ียงอย�างเด้่ยว	 แต�ต้องทำเชิงรุกเข้้าไปเสู่าะห่า	 ชักจ่ง	 แลัะซึ่ื�อใจ													
ชาวต�างชาตใิห่ร้่สู้่กึความเปน็บัา้นในประเทศไทย	กลั�าวคอืการมแ่นวทางปฏิบิัตั	ิ(pathway)	ท่�ด้แ่ลัะถิก่ตอ้ง
กบััทุกคน	ท่�จะนำไปสู่่�การตดั้สู่นิใจให่ว้ซ่ึ่�าระยะยาวชนดิ้ต�างๆ	สิู่ทธิกิารอย่�อาศยัระยะยาว	การถิอืครองท่�ด้นิ	
การประกอบัอาช่พี	แลัะในท่�สูุ่ด้คือความเป็นคนไทย	

	 ประชากรท่�จะห่ายไปประมาณ	 30	 กว�าลั้านคนนั�น	 ถ้ิาพีิจารณาว�าในช�วง	 80	 ปีน่�	 ถ้ิาเพ่ียงจะ
ทด้แทนประมาณ	25%	ห่รือประมาณ	8	ลั้านคน	เราจำเป็นต้องนำเข้้าแลัะคัด้สู่รรเพีื�อให่้สู่ัญชาติไทยเป็น
จำนวนอย�างน้อยปีลัะ	1	แสู่นคน	ข้้อม่ลัในปัจจุบััน	เบัื�องต้นพีบัว�า	เราม่ราษฎรในประเทศ	แลัะบัางสู่�วนท่�
เกิด้ในประเทศแต�ยังไม�ได้้รับัสู่ัญชาติไทยเป็นจำนวนมาก	จากข้้อม่ลัประกาศสู่ำนักทะเบั่ยนกลัาง	วันท่�	31	
ธิันวาคม	พี.ศ.	2564	ตามห่ลัักฐานการทะเบั่ยนราษฎร	จำนวนราษฎรผ่้ไม�ได้้สู่ัญชาติไทย	ม่อย่�	973,656	
ราย	แลัะเพีิ�มเป็น	975,663	รายในการประมวลัผลัเมื�อ	3	พีฤษภิาคม	2565	ในจำนวนน่�เป็นผ่้ไม�สู่ามารถิ
ระบัุสู่ัญชาติได้้	 716,598	ราย	ซึ่ึ�งประกอบัด้้วยบัุคคลัท่�ไม�ม่สู่ถิานะทางทะเบั่ยน	432,540	ราย	 (60.4%)	

(United	Nations,	Department	of	Economic	and	Social	Affairs,	Population	Division,	2001)				
ได้เ้สู่นอแนวทางข้อง	replacement	migration	น่�ให่ก้บััประเทศห่ลัายประเทศในยโุรป	อเมรกิา	ออสู่เตรเลัย่
รวมถิึง	ญ่�ปุ�น	แลัะเกาห่ลั่	
	 สู่ห่ประชาชาติได้้ทำการคาด้ประมาณประชากรทั�วโลักพีบัว�า	 เมื�อสู่ิ�นศตวรรษท่�	 21	ประชากร
ข้องประเทศไทยจะลัด้ลังเป็นสู่ัด้สู่�วนท่�สู่่งท่�สูุ่ด้ในโลัก	รองจากญ่�ปุ�น	(United	Nations,	Department	of	
Economic	 and	 Social	 Affairs,	 Population	 Division,	 2019)	 แลัะต�อมา	 Vollset	 et	 al.	 (2020)											
ได้้ศึกษาเพีิ�มเติมแลัะคาด้ประมาณว�า	 เมื�อถิึงปี	 ค.ศ.	 2100	 ประชากรข้องประเทศไทยจะลัด้ลังไปกว�า							
ครึ�งห่นึ�งเห่ลัือเพี่ยงประมาณ	30	กว�าลั้านคน	ห่ากไทยไม�ทำอะไรเลัย	ประชากรก็จะยิ�งลัด้ลังไปอ่กเรื�อยๆ	
อย�างรวด้เร็ว

1Migrant Working Group ได้เก็บแบบสอบถิ่ามออนไลัน์ 195 คน (45 ข้้อ) ในเดือนม่นาคม-สิงหาคม โดยไม่ม่การ์ร์ะบุชื�อ แลัะ 

ม่การ์แจั้งให้ควิามยินยอมแลั้วิ
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อ่ปสัรรคที่่�ติ้องก้าวข้าม
	 อุปสู่รรคสู่ำคัญข้้อห่นึ�งข้องนโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากร	 คือ	 xenophobia	 ห่รือ	
ความเกลัย่ด้กลัวัต�างชาต	ิการแกไ้ข้ปญัห่าน่�ตอ้งทำด้ว้ยการมสู่่�วนร�วมในกระบัวนการคดั้สู่รรประชากรต�าง
ชาติข้องคนไทย	โด้ยให่้ประชาชนในพีื�นท่�ผ่้ม่สู่�วนได้้เสู่่ยในฐานะเจ้าข้องประเทศ	ม่สู่�วนในการกำห่นด้ห่ลััก
เกณฑ์แ์ลัะแนวทางการด้ำเนินงานตั�งแต�ตน้	โด้ยมป่ระชาชนเป็นเจา้ข้องเสู่น้ทาง	ห่รือ	pathway	สู่่�นโยบัาย
รับัผ่้ย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากรแลัะสู่ร้างความมั�นคงข้องชาติร�วมกัน	

	 โครงการ	“การประเมินสู่ถิานการณ์เด้็กข้้ามชาติแลัะผลักระทบัจากโควิด้-19”	โด้ยสู่ถิาบัันวิจัย
ประชากรแลัะสู่ังคม	 สู่นับัสู่นุนโด้ยโครงการ	 EU	 COVID-19	 Response	 and	 Recovery	 Project															
ผ�านองค์กร	ActionAid	ประเทศไทย	 (กุมภิาพีันธิ์	2564	-	มกราคม	2565)	ทำการศึกษาผลักระทบัข้อง
สู่ถิานการณ์โควิด้-19	ท่�ม่ต�อความเป็นอย่�ข้องเด้็กข้้ามชาติอายุต�ำกว�า	18	ปี	ลั่กห่ลัานแรงงานข้้ามชาติจาก
ประเทศเพีื�อนบั้านในประเทศไทย	 ในด้้านสูุ่ข้ภิาพี	 การศึกษา	 แลัะการได้้รับัการคุ้มครองเด้็กท่�เห่มาะสู่ม	
ด้้วยวิธิ่การวิจัยเชิงคุณภิาพีเก็บัข้้อม่ลัใน	 6	 พีื�นท่�ศึกษา	 (กรุงเทพีฯ	 สู่มุทรสู่าคร	 ชลับัุร่	 ระนอง	 ตาก																				
(อ.แม�สู่อด้แลัะเช่ยงให่ม�)

2. ล่กหลานแรงงานข้ามชาติิ: สัินที่รัพื่ย้์ที่างประชากรที่่�ไม�ควรมองข้าม
เฉลัิมพีลั	แจ�มจันทร์	วาทิน่	บัุญชะลัักษ่	กัญญา	อภิิพีรชัยสู่กุลั	ปัณณวัฒน์	เถิื�อนกลัิ�น	แลัะ	พีงษ์ศักด้ิ�	ห่มื�นศักด้า

แลัะผ่้ไม�ได้้สู่ัญชาติไทย	279,431	ราย	(39.0%)	แลัะบัางสู่�วนเป็นผ่้ไร้สู่ัญชาติห่รือถิ่กถิอนสู่ัญชาติ	เรายังม่
ผ่้ลั่�ภิัยเกือบั	100,000	คนในท่�พีักพีิงชั�วคราว	9	แห่�ง	ห่ลัายคนเกิด้ในประเทศไทย	แลัะคาด้ประมาณได้้ว�า
เราม่บัุตรข้องแรงงานข้้ามชาติท่�เกิด้ในประเทศไทยปีลัะประมาณ	30,000	คน	ปรากฏิการณ์น่�เป็นโอกาสู่
ไม�ใช�วิกฤต	 อาจเริ�มต้นด้้วยการพีิจารณาทรัพียากรบัุคคลัเห่ลั�าน่�	 ด้้วยการคลั่�คลัายกฎระเบั่ยบัเงื�อนไข้								
การให่้สู่ัญชาติให่้ม่ลัักษณะครอบัคลัุม	(inclusive)	ยิ�งข้ึ�น	
	 สู่ำห่รับัประชากรท่�อย่�ในระบับัทะเบั่ยนท่�ไม�ใช�คนไทยแลัะสู่ามารถิระบัุสู่ัญชาติได้้ในช�วงเวลัา
เด้่ยวกันม่จำนวน	259,065	 ราย	ประมาณ	200	สู่ัญชาติ	 สู่�วนให่ญ�เป็นคนเอเช่ย	 (82.5%)	 รองลังมาคือ				
ชาวยุโรป	(13.4%)	แลัะอเมริกาเห่นือ	(2.6%)	การกระจายตัวข้องชาวต�างชาติสู่ัญชาติต�างๆ	น่�	เป็นข้้อม่ลั
เบัื�องต้นในการพิีจารณาตั�งเป้า	 คัด้สู่รรแลัะจัด้สู่รรโควต้าตามรายสัู่ญชาติ	 ให่้สู่อด้คล้ัองกับัแผนทางด้้าน
เศรษฐกิจ	สู่ังคม	แลัะวัฒนธิรรมท่�เห่มาะสู่มแลัะเห่็นพี้องต้องกันในสู่ังคมได้้
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3. ผ่้ล่�ภััย้ในเม่อง กับการที่ดแที่นกำาลังแรงงานในสัังคมไที่ย้
สูุ่ร่ย์พีร	พีันพีึ�ง	แลัะแมร่�โรสู่	จ่เอซึ่ารัลัซึ่ัสู่	

	 “ผ่้ลั่�ภิัย	(refugee)”	ห่มายถิึง	บัุคคลัท่�จำเป็นต้องอพียพีไปยังประเทศอื�น	ม่สู่าเห่ตุจากความข้ัด้
แย้งทางการเมือง	ศาสู่นา	เชื�อชาติ	สู่ัญชาติ	ห่รือประเด้็นทางสู่ังคม	โด้ยผ่้ลั่�ภิัยสู่�วนมากไม�สู่ามารถิเด้ินทาง
กลัับัประเทศต้นทางเนื�องมาจากความห่วาด้กลััวต�อการถ่ิกจับักุมห่รือการถิ่กคุกคามต�อช่วิต	 ผ่้ลั่�ภิัยใน
ประเทศไทยแบั�งเป็นสู่องกลัุ�ม	 คือ	 “ผ่้ลั่�ภิัย”	 อาศัยอย่�ในท่�พีักพีิงชั�วคราวห่รือค�ายผ่้ลั่�ภิัยท่�รัฐบัาลัไทย								
จัด้ห่าให่้	แลัะม่สู่ำนักงานข้้าห่ลัวงให่ญ�ผ่้ลั่�ภิัยแห่�งสู่ห่ประชาชาติ	(United	Nations	High	Commissioner	
for	Refugees:	UNHCR)2		ด้่แลัเรื�องการอุปโภิค-บัริโภิค	การศึกษา	แลัะการตั�งถิิ�นฐานให่ม�ในประเทศท่�
สู่าม	 ปัจจุบัันประเทศไทยม่ผ่้ลั่�ภิัยใน	 9	 ค�าย	 บัริเวณชายแด้นไทย-เม่ยนมา	 จำนวน	 91,363	 คน													
(UNHCR,	2022)	แลัะ	“ผ่้ลั่�ภิัยในเมือง	(urban	refugee)”	ท่�ตั�งใจเข้้ามาข้อสู่ถิานะ	“ผ่้ข้อลั่�ภิัย	(asylum	
seeker)”	 เพีื�อไปตั�งรกรากในประเทศท่�สู่าม	โด้ยม่	UNHCR	ช�วยด้ำเนินการ	ข้ณะน่�ม่จำนวน	5,155	คน	
จากประมาณ	40	ประเทศ	ท่�อาศัยในกรุงเทพีมห่านครแลัะเข้ตเมืองโด้ยรอบั	(UNHCR,	2021)
	 เนื�องจากประเทศไทยไม�ได้้ลังนามเป็นภิาค่สู่มาชิกกับัอนุสู่ัญญาว�าด้้วยสู่ถิานภิาพีผ่้ลั่�ภิัย													
พี.ศ.	2494	แลัะพีธ่ิิสู่าร	พี.ศ.	2510	อก่ทั�งยงัไม�มก่รอบักฎห่มายระดั้บัชาตสิู่ำห่รบััการคุม้ครองเฉพีาะสู่ำห่รับั
“ผ่ล้ั่�ภิยั”	ด้งันั�นผ้่ล่ั�ภัิยจงึตอ้งอย่�ภิายใตก้ฎห่มายคนเข้า้เมอืงเช�นเด้ย่วกบััชาวต�างชาตอิื�น	ๆ 	นอกจากน่�เอกสู่าร
รับัรองสู่ถิานะผ่้ลั่�ภิัยท่�ออกโด้ย	UNHCR	นั�นไม�ได้้รับัการรับัรองจากรัฐไทย	สู่�งผลัให่้ผ่้ลั่�ภิัยท่�เข้้าเมืองไม�ถิ่ก
กฎห่มายห่รือทำงานโด้ยไม�ม่ใบัอนุญาตทำงาน	ม่ความเสู่่�ยงท่�จะถิ่กจับักุม	กักกัน	แลัะถิ่กสู่�งกลัับัประเทศ
ต้นทาง	

สัถิ่านการณ์์ผ่้ล่�ภััย้ในม่อง

	 จากผลัการศึกษา	 ข้้อพีิจารณาเชิงนโยบัายภิาพีรวม	 ได้้แก�	 (1)	 กลัไกแลัะมาตรการเฉพีาะห่น้า			
ในการติด้ตาม	 ประเมิน	 เฝ้ีาระวัง	 แลัะช�วยเห่ลืัอบัรรเทาผลักระทบัข้องสู่ถิานการณ์โควิด้-19	 ท่�ม่ต�อเด็้ก								
ด้้านสูุ่ข้ภิาพี	การศึกษา	แลัะคุ้มครองเด้็ก	 (2)	 ระบับัฐานข้้อม่ลัเด้็กข้้ามชาติแลัะบั่รณาการเชื�อมโยงข้้อม่ลั
จากห่น�วยงานท่�เก่�ยวข้้อง	 (3)	 การพีิจารณานโยบัายระยะยาวท่�ชัด้เจนภิายใต้แนวคิด้	 replacement	
migration	ในการจัด้การด้่แลัเด้็กข้้ามชาติท่�เป็นลั่กห่ลัานแรงงานข้้ามชาติจากประเทศเพีื�อนบั้าน	

	 ด้า้นสุขุภาพ:	การแกป้ญัห่าเด้มิแลัะพีฒันาสู่่�วถิิใ่ห่ม�ด้า้นสู่ขุ้ภิาพี	เก่�ยวกบัั	อนามยัแม�แลัะเด้ก็แรก
เกิด้การเข้้าถึิงห่ลัักประกันสุู่ข้ภิาพีสู่ำห่รับัเด้็ก	 การพีัฒนาอาสู่าสู่มัครสู่าธิารณสุู่ข้ต�างด้้าว	 (อสู่ต.)																	
เพีื�อสู่�งเสู่ริมกำลัังคนในการสู่นับัสู่นุนบัริการ	
 ด้้านการศึึกษา:	 มาตรการระยะกลัางแลัะระยะยาวในการสู่�งเสู่ริมการจัด้การศึกษาสู่ำห่รับัเด้็ก
ข้้ามชาติท่�สู่อด้คลั้องกับับัริบัทพีื�นท่�	ความต้องการแลัะเงื�อนไข้ข้องผ่้เร่ยน	(เด้็กข้้ามชาติแลัะครอบัครัวข้้าม
ชาติ)	ทั�งการศึกษาในระบับัโรงเร่ยนไทย	กศน.	แลัะศ่นย์การเร่ยนร่้เด้็กข้้ามชาติ	
	 ด้้านการคุุ้้มคุ้รองเด็้ก:	 การสู่นับัสู่นุนการเข้้าถึิงสิู่ทธิิการจด้ทะเบั่ยนการเกิด้ข้องเด็้กทุกคนการ
พีัฒนากลัไกให่้ความช�วยเห่ลืัอ	 ให่้ความคุ้มครองเด้็กในระด้ับัพีื�นท่�ท่�คำนึงถิึงสู่ถิานะความเสู่่�ยงแลัะความ
เปราะบัางข้องเด้็กข้้ามชาติ
 “...ในมมุมองการ์ที่ดแที่นแร์งงานภิายในป็ร์ะเที่ศที่่�ลัดลัง ภิายใตแ้นวิคดิ replacement migration เร์าควิร์
ใหค้ณุคา่แลัะควิามสำคัญกบัเด็กกลัุม่น่�ที่่�สามาร์ถิ่เป็น็กำลังัแร์งงานขั้บเคลัื�อนการ์พัฒนาป็ร์ะเที่ศได้ในอนาคต ซึ�งจัะที่ำให้
นโยบายแลัะกลัไกต่างๆ ที่่�เก่�ยวิข้้องในการ์ดูแลัการ์เข้้าถิ่ึงสิที่ธิิในด้านต่างๆ ที่ั�งการ์จัดที่ะเบ่ยนการ์เกิด การ์ศึกษา แลัะ
สขุ้ภิาพ ร์วิมถิ่งึการ์คุม้คร์องเดก็จัากควิามเส่�ยงแลัะควิามป็ลัอดภิยัในดา้นตา่งๆ ม่ควิามเป็น็เอกภิาพไป็ในที่ศิที่างเดย่วิกนั 
ชัดเจันแลัะม่แนวิที่างลังสู่ร์ะดับการ์ป็ฏิิบัติในทีุ่กเร์ื�องที่่�เป็็นไป็ในเป็้าหมายเด่ยวิกัน...”
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	 การวิจัยน่�ม่วัตถิุประสู่งค์เพีื�อศึกษาเก่�ยวกับั	ปัญห่า	อุปสู่รรค	ท่�เกิด้ข้ึ�น
ในช�วงเปลั่�ยนผ�านข้องช่วิตผ่้ลั่�ภิัยในกรุงเทพีมห่านคร3	 โด้ยได้้รวบัรวมข้้อม่ลัย้อน
ห่ลัังในช�วงก�อนแลัะระห่ว�างการอพียพี	 แลัะห่ลัังจากท่�เข้้ามาอย่�ในประเทศไทย	
ทำการสู่ัมภิาษณ์ระด้ับัลัึกจากผ่้ลั่�ภิัยในเมือง	 20	 คนจากประเทศในเอเช่ยตะวัน
ออกเฉย่งใต้	เอเชย่ใต้	ตะวันออกกลัาง	แลัะแอฟริกา	แลัะผ่แ้ทนจากองค์กรทั�งภิาค
รัฐแลัะเอกชนจำนวน	14	คน	ระห่ว�างเด้ือนตุลัาคม	ถิึง	ธิันวาคม	2564	การศึกษา
น่�	พีบัว�า	ผ่ล้ั่�ภิยัในเมอืงมป่ญัห่าแลัะอปุสู่รรคท่�ห่ลัากห่ลัาย	ทั�งในเรื�องการเข้า้เมอืง
ผิด้กฎห่มาย	 การอย่�เกินอายุว่ซึ่�า	 การทำงาน	 สุู่ข้ภิาพีแลัะการศึกษาข้องเด้็ก											
ในบัทความน่�นำเสู่นอข้้อม่ลัเฉพีาะท่�เก่�ยวข้้องกับัการทำงานข้องผ่้ลั่�ภิัยในเมือง
เท�านั�น			
	 ผ้่ล่ั�ภิัยในเมือง	 20	 คนน่�	 สู่�วนให่ญ�	 (80%)	 ม่ระด้ับัการศึกษาตั�งแต�
มัธิยมศึกษาตอนปลัายจนถิึงจบัปริญญาตร่	ม่	6	คนท่�จบัปริญญาตร่	(5	คนมาจาก
ประเทศท่�ใช้ภิาษาอังกฤษเป็นภิาษากลัาง)	 ประมาณครึ�งห่นึ�งอย่�เมืองไทยมา
มากกว�า	10	ป	ีแลัะถิงึแมว้�าผ่ล้ั่�ภิยัในเมอืงท่�ได้ก้ารรบััรองสู่ถิานะผ่ล้ั่�ภิยัจาก	UNHCR	
จะได้้รับัเงินช�วยเห่ลัือด้้านท่�พีักต�อเด้ือนประมาณ	3,000	ถิึง	5,400	บัาท	แต�ด้้วย
ระยะเวลัาท่�ผ่ล้ั่�ภิยัในเมอืงตอ้งรอการอนมุตัเิด้นิทางไปประเทศท่�สู่ามยาวนานกว�า
ท่�วางแผนไว้	 โด้ยเฉพีาะในช�วงการระบัาด้ข้องโควิด้-19	ทั�วโลัก	ทำให่้ผ่้ลั่�ภิัยต้อง
พียายามห่างานทำถิึงแม้จะทราบัว�าไม�ม่สู่ิทธิิทำงานในประเทศไทย	 โด้ยกลัุ�มท่�ม่
การศึกษาปานกลัางถึิงสู่่งใช้ภิาษาอังกฤษได้้ด้่นั�น	 สู่�วนให่ญ�ได้้ทำงานกับัองค์กร
พีฒันาเอกชน	(NGOs)	สู่อนห่นงัสู่อื	ลั�าม	อาสู่าสู่มคัร	(ทำงานกบััครสิู่ตจกัร,	NGOs)	
ห่รือรับัจ้างทั�วไป	 ซึ่ึ�งกลัุ�มผ่้ลั่�ภิัยเห่ลั�าน่�ไม�สู่ามารถิใช้ความร่้ความสู่ามารถิท่�ม่อย่�
ทำงานท่�เป็นประโยชน์ต�อสู่ังคมไทยเท�าท่�ควร		

	 ในข้ณะท่�ปัจจุบัันแลัะอนาคตประเทศไทยจะประสู่บัปัญห่าการ
ข้าด้แคลันแรงงานม่ฝีีมือแลัะกึ�งฝีีมือ	 จึงเสู่นอให่้รัฐบัาลัใช้โอกาสู่น่�ออกมาตรการ
จา้งงานผ่ล้ั่�ภิยัในเมอืงท่�ได้ก้ารรบััรองสู่ถิานะผ่ล้ั่�ภิยัจาก	UNHCR	ให่ไ้ด้ท้ำงานแลัะ

2UNHCR ม่หน้าที่่� ให้ควิามคุ้มคร์อง แลัะหาที่างออกที่่�ยั�งยืนแก่
ผูู้้ลั่�ภิัย ม่หลัักการ์ “ไม่ผู้ลัักดันกลัับ” ไป็ยังป็ร์ะเที่ศที่่�ผูู้้ลั่�ภิัยต้อง
เผู้ชิญกับภิัยร์้ายแร์งต่อช่วิิตหร์ืออิสร์ภิาพ

3โคร์งการ์ “The Transitional Lives of Bangkok’s Urban 
Refugees” ดำเนินงานโดยนักวิิจััย ข้องสถิ่าบันเที่คโนโลัย่แห่ง
เอเช่ย แลัะ สถิ่าบันวิิจััยป็ร์ะชากร์แลัะสังคม มหาวิิที่ยาลััยมหิดลั

สัร่ปผลงานวิจััย้

ข้อเสันอแนะเชิงนโย้บาย้

รบััค�าตอบัแทนท่�เห่มาะสู่มกบััความร่ค้วามสู่ามารถิ
สู่อด้คลั้องกับัปฏิิญญาสู่ากลัว�าด้้วยสู่ิทธิิมนุษยชน	
แลัะกฎห่มายแรงงานข้องประเทศไทย	
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4. การสัร้างหน่�เม่�อย้้าย้ถิ่ิ�นภัาย้ใติ้ COVID-19
สูุ่ด้ารัตน์	มุสู่ิกะวงศ์	แลัะ	อด้ิศร	เกิด้มงคลั

การเก็บข้อม่ลแรงงาน

	 แรงงานข้า้มชาตทิ่�เข้า้ร�วมการตอบัแบับัสู่อบัถิามในงานวจิยัน่�	สู่�วนให่ญ�เปน็แรงงานจากประเทศ
เม่ยนมาแลัะกมัพีช่าเปน็ห่ลักั	แรงงานกลัุ�มเปา้ห่มายท่�ตอบัแบับัสู่อบัถิามสู่�วนให่ญ�จะมเ่อกสู่ารแสู่ด้งตนเปน็
บััตรประจำตัวคนไม�ม่สัู่ญชาติไทย	 (บััตรชมพี่)	 เป็นห่ลััก	 จะม่บัางสู่�วนท่�ม่เอกสู่ารเป็นใบัรับัคำข้ออนุญาต
ทำงานห่รือใบัแทนใบัอนุญาตทำงาน	
สัร่ปผลงานวิจััย้

	 จากแบับัสู่อบัถิามในครั�งน่�จะมุ�งไปตรงประเด็้นในการเข้า้ถึิงการด้ำเนินการตามมติ	ครม.	ข้ั�นตอน
การด้ำเนินการท่�เอื�อห่รือเป็นอุปสู่รรคต�อการด้ำเนินการข้องแรงงานข้า้มชาติแลัะนายจ้าง	ค�าใชจ้�ายในการ
ด้ำเนินการ	แลัะภิาระห่น่�รวมทั�งการหั่กค�าจ้างเพีื�อเรย่กเก็บัค�าด้ำเนินการจากแรงงานข้า้มชาติ	ข้ั�นตอนการ
ขึ้�นทะเบั่ยนบััญช่รายชื�อแรงงานต�างด้้าวทางออนไลัน์เป็นข้ั�นตอนท่�ต้องใช้การช�วยเห่ลัือจากผ่้อื�นมากท่�สูุ่ด้	
(93	คน)	รองลังมาคือ	การตรวจห่าเชื�อโควิด้-19	(70	คน)	การตรวจโรคต้องห่้ามร้ายแรง	(59	คน)	แลัะการ
ยื�นข้ออนุญาตทำงานในระบับัออนไลัน์	(55	คน)	ตามลัำด้ับั	
	 แรงงานข้า้มชาตสิู่�วนให่ญ�มเ่พีย่งโทรศพัีทม์อืถิอืเท�านั�นท่�สู่ามารถิด้ำเนนิการในระบับัออนไลันไ์ด้้
	ซึ่ึ�งการออกแบับัระบับัออนไลันท์่�ไม�เปน็มติรกับัผ่ใ้ชก้ลัายเปน็ภิาระให่แ้ก�ผ่ใ้ชจ้นตอ้งไปพีึ�งพีาให่ผ้่อ้ื�นด้ำเนนิ
การให้่	สู่ำห่รับัเรื�องการด้ำเนินการตรวจสุู่ข้ภิาพีทั�งสู่องข้ั�นตอน	คือ	ตรวจห่าเชื�อโควิด้-19	แลัะตรวจโรคต้อง
ห่้ามร้ายแรงท่�เป็นอุปสู่รรครองลังมา	 สู่�วนให่ญ�พีบัปัญห่าในเรื�องข้องสู่ถิานท่�ตรวจท่�เป็น	 โรงพียาบัาลัข้อง
รัฐเท�านั�น	 ทำให้่ม่ความยากลัำบัากในการเดิ้นทางไปตรวจด้้วยตัวเอง	 การข้าด้ลั�ามประจำโรงพียาบัาลั	 
ค�าใช้จ�ายท่�สู่่ง	 แลัะท่�สู่ำคัญคือผลักระทบัจากการระบัาด้ข้องโรคโควิด้-19	 ท่�ม่การระบัาด้ห่นักข้ึ�นในช�วง
เด้อืนเมษายน	2564	เป็นตน้มา	ทำให่สู้่ถิานพียาบัาลัจำนวนมากไม�สู่ามารถิด้ำเนินการตรวจโรคให้่แก�แรงงาน
ข้้ามชาติได้้	 แลัะม่บัางสู่�วนท่�ไม�สู่ามารถิด้ำเนินการได้้จนต้องห่ลุัด้จากระบับัการข้ึ�นทะเบั่ยน	 แม้กระทรวง
แรงงานจะม่การข้ยายระยะเวลัาในการด้ำเนินการในสู่องขั้�นตอนน่�ออกไปถึิง	 2	 ครั�ง	 แต�ไม�สู่ามารถิแก้ไข้
ปัญห่าท่�เกิด้ข้ึ�นได้้

	 สู่ำห่รับัสู่าเห่ตุท่�แรงงานข้า้มชาติไม�สู่ามารถิด้ำเนนิการข้ึ�นทะเบัย่น	ห่รือไม�สู่ามารถิด้ำเนินการได้้
จนครบัข้ั�นตอน	ก็คือค�าใช้จ�ายท่�แรงงานข้้ามชาติห่ลัายคนเห่็นว�าแพีงเกินไป	แลัะไม�ม่รายได้้มากพีอในช�วง
การขึ้�นทะเบัย่น	รองลังมาคอื	แรงงานไม�มเ่อกสู่ารท่�ใชใ้นการข้ึ�นทะเบัย่น	ตามมาด้ว้ยการไม�ร่ขั้้�นตอนในการ
ด้ำเนินการขึ้�นทะเบ่ัยน	 แลัะข้ั�นตอนท่�ยุ�งยากเกินไป	 ตามลัำดั้บั	 ค�าใช้จ�ายในการด้ำเนินการในครั�งน่�															
จะเป็นค�าใช้จ�ายท่�เก่�ยวข้้องกับัด้้านสุู่ข้ภิาพีมากถึิง	 6,500	 –	 6,600	 บัาท	 โด้ยเป็นการใช้จ�ายท่�เป็นค�า
ธิรรมเน่ยมการข้ออนุญาตห่รือเอกสู่ารแสู่ด้งตนเพี่ยง	 1,980-2,080	 บัาทเท�านั�น	 ห่ากคิด้เฉพีาะค�าใช้จ�าย
ตามมติคณะรัฐมนตร่จะม่ค�าใช้จ�ายทั�งห่มด้	8,480	–	8,680	บัาท		
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	 แต�จากการตอบัแบับัสู่ำรวจข้องแรงงานข้้ามชาติ	พีบัว�า	แรงงานข้้ามชาติสู่�วนให่ญ�เสู่่ยค�าใช้จ�าย
มากกว�า	10,000	บัาท	คิด้เป็น	79.2%	ม่แรงงานข้้ามชาติท่�ม่ค�าใช้จ�ายน้อยกว�า	10,000	บัาท	เพี่ยง	20.8%	
เท�านั�น	โด้ยแรงงานสู่�วนให่ญ�จะม่ค�าใช้จ�ายอย่�ท่�	10,001-13,000	คิด้เป็น	37.5%	แรงงานท่�ม่ค�าใช้จ�ายอย่�
ท่�	 13,001-16,000	 คิด้เป็น	 16.7%	 แลัะมากกว�า	 16,000	 บัาท	 คิด้เป็น	 25%	 ในข้ณะท่�แรงงานท่�จ�าย 
ต�ำกว�าค�าใช้จ�ายตามมติคณะรัฐมนตร่คือ	 ต�ำกว�า	 8,000	 บัาท	 ม่ทั�งห่มด้	 16.1%	 ม่แรงงานข้้ามชาติท่�ม ่
ค�าใช้จ�ายระห่ว�าง	8,001-10,000	บัาทเพี่ยง	4.2%	เท�านั�น

	 สู่ถิานการณ์โควิด้-19	แลัะกฎระเบั่ยบัท่�สู่ร้างปัญห่าทำให่้เกิด้ความเสู่่�ยงด้้านการย้ายถิิ�นท่�ไม�ถิ่ก
กฎห่มาย	โด้ยเฉพีาะอย�างยิ�งข้อ้กำห่นด้ท่�สู่รา้งภิาระทางการเงนิให่ก้บััแรงงานข้า้มชาตมิากเกนิไป	จนทำให่้
แรงงานจำนวนมากไม�สู่ามารถิปฏิิบััติตามข้้อกำห่นด้ได้้	จนกลัายเป็นแรงงานนอกระบับั	ห่รือเกิด้ภิาระห่น่�	
จนกระทบัต�อคุณภิาพีช่วิตข้องแรงงาน	ซึ่ึ�งจะนำไปสู่่�ปัญห่าอื�นๆ	ตามมา	 ในทางตรงกันข้้าม	ประเทศไทย
ควรวางแนวทางให่แ้รงงานข้า้มชาตยิา้ยถิิ�นเข้า้มาโด้ยราบัรื�น	เพีื�อช�วยแกป้ญัห่าการข้าด้แคลันแรงงานแลัะ
การลัด้ลังข้องประชากรในระยะยาวอันเป็นสู่�วนห่นึ�งข้องนโยบัายการย้ายถิิ�นเพีื�อทด้แทนประชากรด้้วย

	 ภิายห่ลังัการระบัาด้ข้อง	โควิด้-19	ประเทศไทยได้ป้รับัเปล่ั�ยนนโยบัาย	กฎห่มายแลัะกฎระเบัย่บั
เรื�องว่ซึ่�าห่ลัายประการ	 โด้ยเมื�อวันท่�	 10	 พีฤษภิาคม	 2565	 คณะรัฐมนตร่ได้้เห่็นชอบัให่้คนต�างด้้าวท่�ม่
ศักยภิาพีสู่่งเข้้ามาพีำนักระยะยาวในประเทศไทย	(long-term	resident	visa:	LTR	Visa)	โด้ยม่อายุการ
ตรวจลังตรา	10	ปี	 (สู่ำนักเลัข้าธิิการนายกรัฐมนตร่,	2565)	ซึ่ึ�งเป็นการปรับันโยบัายด้้านการย้ายถิิ�นให่ม�	
จากการมุ�งนำเข้้าแรงงานท่�ม่ทักษะต�ำจากประเทศเพืี�อนบั้านมาทำงานในระยะสู่ั�น	 มาเป็นการด้ึงด่้ด้															
ผ่้ย้ายถิิ�นท่�ม่ทักษะ	 แลัะผ้่ท่�ม่ความมั�งคั�งให่้มาพีำนักระยะยาว	 อันเป็นสู่�วนห่นึ�งข้องนโยบัาย	 การย้ายถิิ�น 
เพีื�อการทด้แทน	(replacement	migration)	

	 ปัจจุบััน	 ไทยม่นโยบัายว่ซึ่�าระยะยาวท่�ริเริ�มโด้ยห่ลัากห่ลัายห่น�วยงาน	 โด้ยม่เป้าห่มาย																					
ท่�แตกต�างกัน	ด้ังน่�
	 1)	ว่ซึ่�าระยะยาว	10	ปี	(Long	Stay	O-X)	เมื�อปี	2559	เป็นว่ซึ่�าท�องเท่�ยวประเภิทห่นึ�ง	เน้นกลัุ�ม
ผ่้เกษ่ยณอายุท่�ม่อายุ	50	ปีข้ึ�นไป	จากประเทศท่�พีัฒนาแลั้ว	14	ประเทศเท�านั�น	ม่ข้้อกำห่นด้ด้้านการเงิน
ค�อนข้้างสู่่ง	เช�น	เงินฝีาก	3	ลั้านบัาท	อ่กทั�งม่ข้้อจำกัด้ต�างๆ	เช�น	ห่้ามทำงาน	จึงไม�ได้้รับัความนิยม	
	 2)	ในปี	2561	สู่ำนักงานคณะกรรมการสู่�งเสู่ริมการลังทุน	(BOI)	ได้ริ้เริ�ม	SMART	Visa	ซึ่ึ�งมร่ะยะ
เวลัาการตรวจลังตรา	4	ปี	 (ยกเว้นกลัุ�ม	Start-ups)	 เพีื�อด้ึงด้่ด้ผ่้เช่�ยวชาญทักษะสู่่งด้้านวิทยาศาสู่ตร์แลัะ
เทคโนโลัย่	 ผ่้บัริห่ารระด้ับัสู่่ง	 นักลังทุน	 แลัะผ่้ประกอบัการวิสู่าห่กิจเริ�มต้น4	 แต�ไม�ประสู่บัความสู่ำเร็จ	 
โด้ยม่ผ่้ได้้รับัการรับัรองคุณสู่มบััติเพี่ยง	741	รายเท�านั�น	(กระทรวงแรงงาน,	2565)

ข้อเสันอแนะเชิงนโย้บาย้

โควิด-19 กับการปรับเปล่�ย้นนโย้บาย้ว่ซ่�า

ว่ซ่�าระย้ะย้าวของไที่ย้

5. โควิด-19 กับการปรับเปล่�ย้นนโย้บาย้ว่ซ่�าระย้ะย้าวของไที่ย้
สู่ักกรินทร์	นิยมศิลัป์

4คร์ม. ได้เห็นชอบการ์ดำเนินการ์ SMART Visa ตามมติคณะกร์ร์มการ์บร์ิหาร์ร์าชการ์แผู้่นดินเชิงยุที่ธิศาสตร์์ (บยศ.) โดยให้ศูนย์
บร์ิการ์วิ่ซ่าแลัะใบอนุญาตที่ำงานข้อง สกที่. (One Stop Service Center of Visa and Work Permit : OSS) เป็็นหน่วิยงาน
ข้ับเคลัื�อน SMART Visa
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	 3)	Thailand	Privilege	Card	(Thailand	Elite	Card)	เป็นนโยบัายอำนวยความสู่ะด้วกให่้กับั
นักท�องเท่�ยวท่�ม่อำนาจซึ่ื�อแลัะเด้ินทางมาไทยบั�อยครั�ง	 ถืิอเป็น	 Golden	 Visa	 ประเภิทห่นึ�ง	 จนถิึงต้นปี	
2565	ม่สู่มาชิกบััตรราว	16,000	คน		(ฐานเศรษฐกิจด้ิจิทัลั,	17	กุมภิาพีันธิ์	2565)
	 4)	สู่ำห่รับั	LTR	Visa	(long-term	resident	visa)	นั�น	ม่อายุการตรวจลังตรา	10	ปี	สู่ำนักงาน
คณะกรรมการพีัฒนาเศรษฐกิจแลัะสู่ังคมแห่�งชาติ	(สู่ศช.)	คาด้ว�าในช�วงปี	2565-2569	LTR	Visa	จะด้ึงด้่ด้
ผ่้ย้ายถิิ�นราว	1	ลั้านคน	(WorkpointTODAY,	11	พีฤษภิาคม	2565)	นโยบัายว่ซึ่�าน่�จัด้เป็นการย้ายถิิ�นเพีื�อ
การทด้แทน	(replacement	migration)	ท่�ชัด้เจนท่�สูุ่ด้ข้องไทย

	 1)	นโยบัายว่ซึ่�าระยะยาวข้องไทย	ยังเน้นไปท่�การห่ารายได้้เข้้าประเทศเป็นห่ลััก	ยังไม�ให่้ความ
สู่ำคญักบััการยา้ยถิิ�นเพีื�อการทด้แทนแรงงานท่�จะลัด้ลังอย�างต�อเนื�อง	ไทยจงึควรศกึษาแลัะกำห่นด้แนวทาง
ในเรื�อง	การย้ายถิิ�นเพีื�อการทด้แทน	(replacement	migration)	อย�างจริงจัง	โด้ยเน้นแรงงานท่�ม่ทักษะ
	 2)	ฐานข้้อม่ลัเรื�องแรงงานกระจายไปห่ลัายห่น�วยงานแลัะข้าด้การบั่รณาการเรื�องข้้อม่ลั	จึงควร
ม่ห่น�วยงานท่�รวบัรวม	 วิเคราะห์่	 แลัะศึกษาฐานข้้อม่ลัด้้านแรงงาน	 โด้ยเฉพีาะแรงงานทักษะสู่่งในสู่าข้า
อุตสู่าห่กรรมต�างๆ	 เพีื�อนำมาเป็นข้้อม่ลัในการกำห่นด้มาตรการด้ึงด่้ด้แรงงานท่�ม่ทักษะกลุั�มต�างๆ																	
ในเชิงรุก
	 3)	 ใช้ระบับัการให่้คะแนนในการข้อว่ซึ่�า	 (Points-based	 System)	 ตามคุณสู่มบััติต�างๆ	 เช�น	
อายุ	 คุณวุฒิการศึกษา	 ประสู่บัการณ์	 ความสู่ามารถิทางภิาษา	 ผลังานประดิ้ษฐ์แลัะนวัตกรรม																							
การครอบัครองสู่ิทธิิบััตร	 เป็นต้น	 มากกว�ารายได้้ข้องผ่้สู่มัคร	 เพืี�อให่้สู่ามารถิดึ้งด่้ด้คนห่นุ�มสู่าวท่�ม่
ศักยภิาพี	 	
	 4)	กำห่นด้ภิารกิจแบับัมุ�งเป้าท่�ชัด้เจนให่้กับันโยบัายว่ซึ่�าแต�ลัะประเภิท	เช�น	SMART	Visa	ควร
มุ�งด้ึงด้่ด้แรงงานทักษะเพีื�อป้อนให่้กับัอุตสู่าห่กรรมเป้าห่มาย	สู่�วน	LRT	Visa	อาจเปิด้กว้างกับัผ่้ท่�ม่ทักษะ
ท่�ห่ลัากห่ลัาย	 ผ่้ท่�ทำงานอิสู่ระ	 แลัะศิลัปิน	 สู่�วน	 Elite	 Card	 เน้นกลัุ�มผ่้ม่ความมั�งคั�งสู่่งแลัะนักลังทุน	
เป็นต้น	
	 5)	 นโยบัายว่ซึ่�าระยะยาวเพี่ยงอย�างเด่้ยวยังไม�สู่มบั่รณ์	 ห่ากข้าด้เรื�องสู่ิทธิิความเป็นพีลัเมือง	
(Citizenship	Rights)	แลัะการบั่รณาการทางสู่ังคม	(Local	integration)	ไทยควรเปิด้โอกาสู่ให่้ผ่้ท่�พีำนัก
ระยะยาวสู่มัครเป็นผ่้ม่ถิิ�นพีำนักถิาวรในประเทศ	 (permanent	 resident)	 ห่รือข้อสัู่ญชาติไทย	 (Thai	
citizenship)	ได้้

ข้อเสันอแนะเชิงนโย้บาย้

โควิด-19 กับการฟื้้� นติัวและโอกาสั

	 การระบัาด้ข้องโควิด้-19	สู่�งผลัให่้ประเทศไทยต้องปรับันโยบัายการย้ายถิิ�น	โด้ยริเริ�ม	LRT	Visa	
จึงเป็นสู่ัญญาณอันด้่ว�า	 ประเทศไทยกำลัังเริ�มยอมรับัแนวคิด้เรื�อง	 การย้ายถิิ�นเพีื�อการทด้แทน	
(replacement	migration)	บั้างแลั้ว	อย�างไรก็ตาม	ยังม่อ่กห่ลัายมาตรการท่�ประเทศไทยควรด้ำเนินการ	
เพีื�อชะลัอผลักระทบัจากการลัด้ลังข้องประชากรวัยแรงงานในอนาคต
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บทสิ่รุ่ปผู้่้บร่ิหาร่ 

	 การแพร่ระบาดของโควิิด-19	 ได้ส่่งผลกระทบกับคุณภาพชีีวิิตของคนในส่ังคม			
ไม่ทางใดก็ทางหน่�งเพ่�อหลีกเลี�ยงหร่อลดผลกระทบเชีิงลบจ่ึงนำไปส่่่การปรับตัวิโดยการ						
ใชี้ชีีวิิตในร่ปแบบใหม่	อย่างไรก็ตาม	ควิามส่ามารถในการปรับตัวิของแต่ละกลุ่มประชีากร			
มีไม่เท่ากัน	 กลุ่มประชีากรเปราะบางซ่ึ่�งมีข้อจึำกัดทั�งด้านสุ่ขภาพ	 เศรษฐกิจึ	 และส่ังคม						
จึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ิาและปรับตัวิได้ชี้ากว่ิา	 ดังเห็นได้จึากข้อค้นพบเกี�ยวิกับ											
การเปลี�ยนแปลงการมีกิจึกรรมทางกายของแต่ละกลุ่มประชีากรในช่ีวิงการแพร่ระบาดฯ	
และการฟื้้�นตัวิที�แส่ดงให้เห็นถ่งควิามเหล่�อมล�ำหลังการระบาดของโรค	 กลุ่มประชีากร								
วิัยทำงานที�อย่่ในภาคบริการ	 ถ่งแม้ด่เหม่อนมีควิามส่ามารถในการปรับตัวิได้ดี	 แต่จึาก							
ผลการส่ำรวิจึแส่ดงให้เห็นวิ่า	 มิติควิามสุ่ขทางสุ่ขภาพกายด้อยกวิ่าด้านอ่�นๆ	 นอกจึากนี�					
ข้อค้นพบจึากการส่ำรวิจึยังชีี�ให้เห็นว่ิา	 ส่่วินของผ่้ส่่งอายุวิัยปลาย	 ผ่้ที�อาศัยในภาคตะวัิน
ออกเฉีียงเหน่อ	 ได้รับการศ่กษาน้อย	 ผ้่ที�มีหนี�ส่ิน	 และทำหน้าที�ในการจัึดหาอาหารให้
ครอบครัวิเกิดผลกระทบทางด้านอาหารรุนแรงกวิ่ากลุ่มผ่้ส่่งอายุทั�วิไปอย่างมีนัยส่ำคัญ

	 เพ่�อแก้ปญัหาการมีพฤติกรรมเนอ่ยนิ�ง	ภาครัฐโดยควิามร่วิมมอ่กับภาคส่ว่ินต่างๆ
ต้องมีหน้าที�ในการส่ร้างบรรทัดฐานส่ังคมที�ไม่เน่อยนิ�ง	 (active	 societies)	 โดยการ									
เส่ริมส่ร้างควิามร่้ควิามเข้าใจึและการเห็นคุณค่าของการมีกิจึกรรมทางกายในชีีวิิต 
ประจึำวิัน	รวิมทั�ง	ต้องส่่งเส่ริมให้เกิดการพัฒนาส่ภาพแวิดล้อมที�เอ่�อต่อการมีกิจึกรรมทาง
กาย	(active	environments)	และส่่งเส่ริมโอกาส่การมีกิจึกรรมทางกายให้กับประชีาชีน	
(active	people)	ส่ร้างและส่ง่เส่รมิการเขา้ถง่โอกาส่และโปรแกรมในการช่ีวิยใหค้นทกุกลุ่ม
ให้มีกิจึกรรมทางกายอย่างส่ม�ำเส่มอ	 ส่ำหรับคนทำงาน	 ภาครัฐควิรกระตุ้นให้ทุกภาคส่่วิน						
ส่่งเส่ริมให้คนในองค์กร	 ให้มีกิจึกรรมทางกายในระดับที�เหมาะส่ม	 (องค์การอนามัยโลก:						
มีกิจึกรรมทางกาย	2	ครั�ง	หร่อ	75	นาทีต่อส่ัปดาห์)	

	 ในด้านควิามมั�นคงทางอาหารภาครัฐควิรมีบทบาทนำในการจัึดทำข้อตกลง 
ร่วิมกันของหน่วิยงานรัฐ	 ทุกกระทรวิงและทุกระดับ	 (whole-of-government	
commitment)	ส่ร้างควิามร่วิมมอ่กับทุกภาคส่ว่ิน	เพ่�อเปลี�ยนแปลงระบบอาหารที�ส่ง่เส่ริม
ควิามมั�นคงทางอาหารและโภชีนาการ	และเอ่�อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจึฐานราก	นอกจึากนี�	
ควิรเน้นย�ำการพัฒนานโยบายอาหารของประเทศที�ไม่ทิ�งใครไวิ้ข้างหลัง	 (leave	 no	 one	
behind)	โดยเฉีพาะอย่างยิ�งกลุ่มเปราะบาง	และให้ควิามส่ำคัญกับการลดควิามเหล่�อมล�ำ
ดา้นอาหารและโภชีนาการในประชีากรทกุกลุม่	พรอ้มกันนี�	ควิรปรับปรุงกฎหมาย	นโยบาย
ที�ทำให้ประชีากรทุกกลุ่มส่ามารถเข้าถ่งอาหารที�ดีต่อสุ่ขภาพได้	 รวิมทั�งควิรมีกลไกติดตาม
ส่ถานการณ์ควิามมั�นคงทางอาหารและโภชีนาการของประชีากรไทย	 และกลุ่มประชีากร
เปราะบาง
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บทนำา 
	 การแพร่ระบาดของโควิดิ-19	ส่ง่ผลให้หลายประเทศทั�วิโลกออกมาตรการล็อกดาวิน์หรอ่ปิดเมอ่ง
/ประเทศ	 เพ่�อควิบคุมหร่อจึำกัดการเดินทางของประชีาชีน	 ยกเลิกการทำกิจึกรรมของประชีาชีนในพ่�นที�
ส่าธารณะ	และเน้นให้ประชีาชีนกักตัวิอย่่ที�บา้น	เพ่�อลดจึำนวินผ่ติ้ดเชี่�อโควิดิ-19	ซึ่่�งการแพร่ระบาดดังกล่าวิ
	ประกอบกบัการดำเนนิมาตรการของภาครฐั	ส่ง่ผลส่ำคญัตอ่การดำเนนิชีวีิติของประชีาชีน	โดยเฉีพาะอยา่ง
ยิ�ง	 การขยายเวิลาการใชี้มาตรการล็อกดาวิน์และจึำกัดการดำเนินกิจึกรรม	 ที�ส่่งผลกระทบระยะยาวิใน			
หลายด้าน	รวิมด้านส่ังคม	สุ่ขภาพ	และเศรษฐกิจึ	(Gill,	Adenan,	Ali,	&	Ismail,	2022)
	 หน่วิยงานส่หประชีาชีาติ	เชี่น	UN	DESA	ได้รายงานถ่งผลกระทบของการแพร่ระบาดฯ	ต่อการ
ดำเนินชีีวิิตของประชีากรโลก	 ทั�งส่่งผลให้ประชีากรไม่ส่ามารถเข้าร่วิมกิจึกรรมนอกบ้านที�ส่ร้าง																
ควิามกระฉัีบกระเฉีงได้เหม่อนแต่ก่อน	 ทำให้หลายคนมีแนวิโน้มมีกิจึกรรมทางกายลดลง	 ใชี้เวิลาหน้าจึอ
มากข่�น	และมีแบบแผนการนอนที�เปลี�ยนแปลงไปจึากเดิม	ซึ่่�งส่่งผลให้มีน�ำหนักตัวิเพิ�มข่�นและส่มรรถภาพ
ทางกายลดลง	 (United	 Nations,	 2020)	 โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง	 ครอบครัวิที�มีรายได้น้อย	 ถ่อเป็นกลุ่ม										
เปราะบางส่ำคัญที�ได้รับผลกระทบเชีิงลบจึากมาตรการล็อกดาวิน์ที�ให้จึำกัดตัวิเองอย่่แต่ในบ้าน																
ดว้ิยประชีากรกลุม่นี�มแีนวิโนม้อาศยัอย่ใ่นที�พกัที�ไมไ่ดม้าตรฐานและในพ่�นที�แคบมากกวิา่ประชีากรกลุม่อ่�น
ซึ่่�งทำให้การมีกิจึกรรมทางกายในชี่วิงการแพร่ระบาดฯ	นี�	ทำได้ยากยิ�งข่�น

นอกจึากนี�	 FAO	 WFP	 WHO	 และ	 UNICEF	 ยังได้ออก
แถลงการณ์ร่วิมกันถ่งผลกระทบจึากการแพร่ระบาดฯ	 ต่อ										
ควิามมั�นคงทางอาหารและโภชีนาการของประชีากรโลกว่ิา							
ส่่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงระบบอาหารทั�งระบบ	
(UNICEF,	 2020)	 การแพร่ระบาดฯ	นี�ทำให้เกิดการหยุดชีะงัก
ของระบบเศรษฐกิจึและระบบอาหารทั�วิโลก	โดยกลุม่ประชีากร

ที�ยากจึนไดร้บัผลกระทบมากที�ส่ดุ	โอกาส่การถก่จึา้งงานและหารายไดท้ี�ลดลงจึากวิกิฤตนี�ส่ง่ผลใหช้ีอ่งวิา่ง
การเข้าถ่งอาหารระหวิ่างกลุ่มประชีากรยากจึนและประชีากรที�ร�ำรวิยยิ�งกวิ้างข่�น	(Swinnen,	2020)
	 ส่ถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	ในประเทศไทยส่ง่ผลให้ภาครัฐออกมาตรการล็อกดาวิน์เชีน่กนั	ซึ่่�ง
มาตรการที�ส่ง่ผลกระทบที�แพรห่ลายมากที�ส่ดุ	คอ่	การปดิประเทศ	งดการเดนิทาง	โดยเฉีพาะการทอ่งเที�ยวิ
ต่างประเทศ	 และการปิดส่ถานบันเทิงทั�วิประเทศนอกจึากนี�	 รัฐบาลยังได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟื้ิวิใน				
ตอนกลางค่นในชี่วิงที�มีการระบาดหนัก	 (Rajatanavin,	 Tuangratananon,	 Suphanchaimat,	 &	
Tangcharoensathien,	2021)	มาตรการเหล่านี�ส่่งผลให้โอกาส่การมีกิจึกรรมทางกายของประชีากรไทย
ลดลงอย่างมาก	 และเพิ�มโอกาส่การมีพฤติกรรมเน่อยนิ�งมากข่�น	 โดยร้อยละการมีกิจึกรรมทางกายที�								
เพียงพอของประชีากรไทยในชี่วิงเวิลาดังกล่าวิลดลงถ่งร้อยละ	19.1	(จึากร้อยละ	74.6	ในปี	2562	(ก่อน
การแพร่ระบาด)	มาอย่่ที�ร้อยละ	55.5	ในปี	2563	(ชี่วิงการแพร่ระบาดปีแรก))	 (ปิยวิัฒน์	 เกตุวิงศา	และ				
กรกนก	พงษ์ประดิษฐ์,	 2563)	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 2564	 เม่�อภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการและให้
ประชีาชีนได้กลับมาใชี้ชีีวิิตตามปกติ	พบวิ่า	ระดับการมีกิจึกรรมทางกายที�เพียงพอของประชีากรไทยในปี	
2564	ฟื้้�นตัวิกลับมาอย่่ที�	ร้อยละ	63.0	(ศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้ด้านกิจึกรรมทางกายประเทศไทย,	2564)	
อย่างไรก็ตาม	 ยังคงมีประชีากรหลายกลุ่มที�ยังคงจึมตัวิอย่่ในระดับการมีกิจึกรรมทางกายที�ไม่เพียงพอ								
ไม่ส่ามารถฟื้้�นตัวิกลับค่นมาได้	 หร่ออาจึเรียกได้วิ่ากำลังเผชีิญควิามเหล่�อมล�ำในการมีกิจึกรรมทางกาย							
ที�เพียงพออย่่ในปัจึจึุบัน	
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ข้อค้นพบ 
	 การแพร่ระบาดของโควิิด-19	 ได้ส่่งผลกระทบต่อการมีกิจึกรรมทางกายที�เพียงพอและระดับ			
ควิามมั�นคงทางอาหารของประชีากรไทยอย่างมาก	โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง	 ในประชีากรบางกลุ่ม	 (เชี่น	ผ่้ไม่มี
รายได้	 ผ่้ว่ิางงาน	 ผ่้มีการศ่กษาน้อย	 ผ่้มีโรคประจึำตัวิ	 ผ่้ส่่งอายุ	 และผ่้มีหนี�ส่ิน)	 ที�กำลังเผชิีญกับควิาม					
เหล่�อมล�ำของระดบัการมกีจิึกรรมทางกายที�เพียงพอที�ต�ำกวิา่ประชีากรกลุม่อ่�น	หรอ่มรีะดบัควิามไมม่ั�นคง
ทางอาหารที�รุนแรงกวิ่าประชีากรกลุ่มอ่�น				
	 จึากผลการศ่กษาของปิยวิัฒน์	เกตุวิงศา	และ	กรกนก	พงษ์ประดิษฐ์	(2563)	พบวิ่า	ในภาพรวิม
มาตรการของภาครัฐในการควิบคุมการแพร่ระบาดฯ	 ได้ขยายช่ีองว่ิางของควิามไม่เท่าเทียมกันในการ											
มีกิจึกรรมทางกาย	 ให้กวิ้างมากยิ�งข่�นในชี่วิงการแพร่ระบาดฯ	 ระลอกใหญ่	 ในปี	 2563	 และฟื้้�นตัวิข่�น								
เล็กน้อยในชี่วิงปี	 2564	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นการฟื้้�นตัวิแบบไม่เท่าเทียมกัน	 มีควิามเหล่�อมล�ำในประชีากร		
บางกลุ่ม	 ทั�งนี�เม่�อวิิเคราะห์เปรียบเทียบร้อยละการมีกิจึกรรมทางกายอย่างเพียงพอของประชีากรไทย					
ภาพรวิมเม่�อปี	2564	พบวิ่า	ยังคงน้อยกวิ่าชี่วิงเวิลาก่อนการแพร่ระบาดฯ	(ปี	2562)	อย่่ถ่งร้อยละ	11.6	
ขณะที�เม่�อพิจึารณาจึากค่าส่ัมประส่ิทธิ�จึีนี	 (Gini	 coefficient)	 ซึ่่�งเป็นค่าที�ใชี้บ่งชีี�ควิามเหล่�อมล�ำของ							
ระยะเวิลาในการมีกิจึกรรมทางกาย	 ระหวิ่างปี	 2562-2564	พบวิ่า	 มีการเพิ�มข่�นอย่างต่อเน่�อง	 ค่อ	 จึาก	
0.416	ในปี	2562	เป็น	0.440	ในปี	2563	และเพิ�มข่�นเป็น	0.487	ในปี	2564	ซึ่่�งเม่�อวิิเคราะห์ค่าควิามแตก
ตา่งส่มัพนัธข์องคา่ส่มัประส่ทิธิ�จึนี	ีพบวิา่	อย่ท่ี�รอ้ยละ	5.7	เปน็รอ้ยละ	17.1	ตามลำดบั	เม่�อพจิึารณาเปรยีบ
เทยีบส่ถานการณ์การฟื้้�นตัวิของประชีากรกลุ่มต่างๆ	พบวิา่	มีประชีากรบางกลุม่ที�ยงัคงมรีะดบัการมกีจิึกรรม
ทางกายที�เพียงพอน้อยกวิ่ากลุ่มอ่�นๆ	หร่อกล่าวิได้วิ่าเผชีิญควิามเหล่�อมล�ำด้านการมีกิจึกรรมทางกาย	ค่อ
กลุ่มประชีากรที�เผชีิญกับควิามเหล่�อมล�ำส่่งที�สุ่ด	5	อันดับ	ประกอบด้วิย	(1)	ผ่้ที�ไม่มีรายได้	(2)	ผ่้วิ่างงาน	
(3)	 ผ่้ที�ไม่ส่ามารถเข้าถ่งสิ่�งอำนวิยควิามส่ะดวิกละแวิกบ้านที�เอ่�อต่อการมีกิจึกรรมทางกาย	 (4)	 ผ่้ส่่งอายุ					
ที�มีอายุ	60	ปีข่�นไป	และ	(5)	ผ่้มีรายได้น้อยกวิ่า	3,500	บาทต่อเด่อน	

	 ในด้านควิามมั�นคงทางอาหารของประชีากรไทย	 ในชี่วิงการแพร่ระบาดฯ	 จึากการศ่กษาของ
จึินตนาและคณะในปี	2562	พบประมาณร้อยละ	3	ของครัวิเร่อนไทยที�มีเด็กอายุต�ำกวิ่า	5	ปี	อาศัยอย่่ด้วิย
กำลังเผชีิญกับควิามไม่มั�นคงทางอาหารโดยร้อยละ	92	และ	8	ของครัวิเร่อนที�กำลังเผชีิญปัญหานี�	มีควิาม
ไม่มั�นคงทางอาหารอย่่ในระดับปานกลางและรุนแรงตามลำดับ	 โดยครัวิเร่อนที�มีฐานะร�ำรวิยมากที�สุ่ด									
มีโอกาส่น้อยกวิ่าครัวิเร่อนที�ฐานะยากจึนมากที�สุ่ดที�จึะพบกับควิามไม่มั�นคงทางอาหาร	 ขณะที�ครัวิเร่อน				
ที�อาศยันอกเขตเทศบาลมรีะดบัควิามรนุแรงของควิามไมมั่�นคงทางอาหารนอ้ยกวิา่ครวัิเรอ่นที�อาศยัในเขต
เทศบาล	(Jankhotkaew,	Chandrasiri,	Charoensit,	Vongmongkol,	&	Tangcharoensathien,	2022)	
นอกจึากนี�	 กวิ่าร้อยละ	 70	 ของครัวิเร่อนที�มีเด็กอายุต�ำกว่ิา	 5	 ปี	 อาศัยอย่่ด้วิย	 ในชีุมชีนชีาติพันธุ์ใน											
ภาคเหนอ่	กำลงัเผชีญิกบัควิามไมม่ั�นคงทางอาหารเชีน่กนั		(Roesler,	Smithers,	Wangpakapattanawong,	
&	Moore,	2019)	ซึ่่�งควิามไม่มั�นคงทางอาหารนี�เป็นหน่�งในปัจึจึัยเส่ี�ยงส่ำคัญของภาวิะทุพโภชีนาการของ
ประชีากรไทย	ซึ่่�งประเทศไทยยังไม่ส่ามารถยุติภาวิะทุพโภชีนาการนี�ได้อย่างส่ิ�นเชีิง	การนำเส่นอในหัวิข้อ				
“กิน	 อย่่	 ขยับร่างกาย:	 ชีีวิิตวิิถีใหม่ในยุคโควิิด-19”	 จึ่งมีวิัตถุประส่งค์เพ่�อนำเส่นอและแลกเปลี�ยนข้อม่ล
ส่ถานการณ์ที�เกี�ยวิข้องกับพฤติกรรมวิิถีชีีวิิตของประชีากรไทยในชี่วิงการแพร่ระบาดของโควิิด-19	 โดย
เฉีพาะอย่างยิ�ง	 การมีกิจึกรรมทางกายและควิามมั�นคงทางอาหาร	 พร้อมชีี�ให้เห็นถ่งควิามเหล่�อมล�ำของ			
การมีพฤติกรรมดังกล่าวิ	 โดยการนำเส่นอได้เน้นทั�งกลุ่มประชีากรทั�วิไป	และกลุ่มประชีากรเฉีพาะที�ได้รับ
ผลกระทบจึากการแพร่ระบาดฯ	 อย่างมาก	 (ได้แก่	 วิัยทำงาน	 และผ่้ส่่งอายุ)	 และอภิปรายข้อเส่นอแนะ					
เชีิงนโยบายที�จึะนำไปส่่่การปรับตัวิหร่อฟื้้�นฟื้่คุณภาพชีีวิิตของประชีากรไทยภายหลังการแพร่ระบาดฯ	
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	 นอกจึากนี�	ยังพบวิ่าผ่้ที�อาศัยอย่่ในกรุงเทพมหานคร	กลุ่มวิัยผ่้ใหญ่อายุ	18-24	ปี	ผ่้ที�ส่ำเร็จึ	การ
ศ่กษาระดับประถมศ่กษาหร่อน้อยกวิ่า	 ผ่้ที�ไม่มีโอกาส่เข้าร่วิมกิจึกรรมการรณรงค์การมีกิจึกรรมทางกาย	
และผ่้ที�ได้รับการวิินิจึฉีัยจึากแพทย์วิ่ามีโรคประจึำตัวิ	 (อาทิ	 เบาหวิาน	หัวิใจึ	ควิามดันโลหิตส่่ง	มะเร็งทุก
ประเภท	 ภ่มิแพ้/หอบห่ด	 โรคไต	 หร่อไขมันในหลอดเล่อด)	 ก็มีควิามเส่ี�ยงส่่งที�จึะมีกิจึกรรมทางกาย															
ไม่เพียงพอเชี่นกัน	
	 แม้วิ่ากลุ่มประชีากรวัิยทำงานไม่ได้อย่่ในกลุ่มที�เผชิีญกับควิามเหล่�อมล�ำส่่งสุ่ด	 แต่ยังคงได้รับ 
ผลกระทบทางสุ่ขภาพกายด้วิยเชี่นกัน	จึากผลการส่ำรวิจึคุณภาพชีีวิิต	ควิามสุ่ข	ควิามผ่กพันองค์กรระดับ
ประเทศและองค์กรแห่งควิามสุ่ขระดับประเทศของคนทำงาน	ปี	2564	พบวิ่า	เม่�อเปรียบเทียบกับผลการ
ส่ำรวิจึปี	2563	คะแนนควิามสุ่ขของคนทำงานในปี	2564	เพิ�มข่�นในทุกมิติ	ยกเวิ้นมิติสุ่ขภาพกายดีที�มีค่า
คะแนนคงที�	และการแพร่ระบาดฯ	ส่่งผลกระทบเชีิงลบต่อมิติควิามสุ่ขคนทำงานมากกวิ่าส่่งผลกระทบเชีิง
บวิก	โดยมิติควิามสุ่ขที�พบวิ่าได้รับผลกระทบเชีิงลบมากที�สุ่ด	ค่อ	มิติสุ่ขภาพกายดี	ซึ่่�งมีส่ัดส่่วินร้อยละของ
คนทำงานที�ได้รับผลกระทบเชีิงลบเล็กน้อยจึนถ่งมาก	ร้อยละ	47.9	(ร่ปที�	1)	ผลของการส่ำรวิจึดังกล่าวิซึ่่�ง
แส่ดงถ่งผลกระทบเชีิงลบด้านสุ่ขภาพกาย	 มีควิามส่อดคล้องกับผลการส่ำรวิจึของศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้
ด้านกิจึกรรมทางกายประเทศไทย	 (TPAK)	 ส่ถาบันวิิจึัยประชีากรและส่ังคม	มหาวิิทยาลัยมหิดล	ที�พบวิ่า	
ร้อยละการมีกิจึกรรมทางกายที�เพียงพอของประชีากรไทยในปี	 2563	 (รวิมทั�งชีายและหญิง)	 ลดลงเหล่อ
เพียงร้อยละ	55.5	ซึ่่�งจึากเดิมเคยส่่งถ่งร้อยละ	74.6	ในปี	2563	(ศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้ด้านกิจึกรรมทาง
กาย				ประเทศไทย,	2564)

	 ขอ้คน้พบดงักลา่วิมสี่าเหตมุาจึากหลายปจัึจึยั	ไดแ้ก	่ผลมาจึากการบงัคบัใชีพ้ระราชีกำหนดการ
บริหารราชีการในส่ถานการณ์ฉีุกเฉีิน	 และการจึำกัดเวิลาการออกนอกเคหส่ถาน	 (ส่ำนักงานข่าวิ	 
กรมประชีาส่ัมพันธ์,	 2564)	 รวิมถ่งมาตรการอย่่บ้าน	หยุดเชี่�อ	 เพ่�อชีาติ	การปรับเปลี�ยนร่ปแบบ	วิันและ
เวิลาของคนทำงาน	 การงดใชี้พ่�นที�ส่าธารณะเป็นส่ถานที�ออกกำลังกาย	 เพ่�อควิบคุมส่ถานการณ์การแพร่ 
ระบาดฯ	ซึ่่�งส่่งผลกระทบตอ่การดำเนนิชีวีิติและการมกีจิึกรรมทางกายของประชีาชีน	โดยเฉีพาะประชีากร
ในวิัยทำงาน	(อายุ	18-59	ปี)	ในปี	2563	มีกิจึกรรมทางกายเหล่อเพียงร้อยละ	54.7	ซึ่่�งเม่�อเปรียบเทียบกับ

ร่ป	1	ค่าคะแนนผลกระทบจึากส่ถานการณ์โควิิด-19	ต่อควิามสุ่ขคนทำงาน	ปี	พ.ศ.	2564
(ที�มา:	การส่ำรวิจึคุณภาพชีีวิิต	ควิามสุ่ข	ควิามผ่กพันองค์กร	ระดับประเทศ	ปี	2564)
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	 การแพร่ระบาดฯ	 ยังส่่งผลกระทบต่อระดับควิามมั�นคงทางอาหารของประชีากรไทยอย่างมาก	
โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง	กลุ่มผ่้ส่่งอายุ	ซึ่่�งเป็นกลุ่มเปราะบางที�มักมีควิามส่ามารถในการปรับตัวิในยุควิิกฤตินี�ได้
ชีา้กวิา่ประชีากรกลุม่อ่�น	จึากผลการส่ำรวิจึควิามไม่มั�นคงทางอาหารของประชีากรไทยอายตุั�งแต	่60	ปี	ในปี
	2563	(ส่ถาบันวิจัิึยประชีากรและสั่งคม,	2564)	โดยใชีแ้บบส่อบถามส่ากล	Food	Insecurity	Experience	
Scale:	FIES	พัฒนาโดย	FAO	เพ่�อวิัดระดับควิามไม่มั�นคงทางอาหารผ่านประส่บการณ์ของส่มาชีิกในครัวิ
เร่อนในการเขา้ถง่อาหาร	พบวิา่	ปจัึจึยัที�มอีทิธพิลส่ำคญัตอ่ระดบัควิามไมม่ั�นคงทางอาหารของผ่ส้่ง่อายไุทย
ในชี่วิงการแพร่ระบาดฯ	ได้แก่	อายุ	ภ่มิภาคที�อาศัย	ระดับการศ่กษา	การมีหนี�ส่ิน	และบทบาทในการจึัดหา
/จึัดซึ่่�ออาหารให้กับครัวิเร่อน	
	 กลุม่ผ่ส้่ง่อายวุิยัปลาย	(อาย	ุ80	ปขี่�นไป)	มแีนวิโนม้ที�จึะมคีวิามไมม่ั�นคงทางอาหารในระดบัปาน
กลางถง่รุนแรงมากกว่ิาผ่ส้่ง่อายวุิยัต้น	(กลุม่อาย	ุ60-69	ปี)	2.60	เทา่	ขณะที�ผ่ส้่ง่อายใุนภาคตะวัินออกเฉียีง
เหน่อมีโอกาส่ที�จึะมีควิามไม่มั�นคงทางอาหารในระดับปานกลางถ่งรุนแรงมากกวิ่าผ่้ส่่งอายุที�อาศัยอย่่ภาค
ใต้ถ่ง	2.42	เท่า	เม่�อพิจึารณาด้านระดับการศ่กษา	พบวิ่า	ผ่้ส่่งอายุที�ไม่ได้รับการศ่กษาหร่อได้รับการศ่กษา
ต�ำกวิา่ประถมศก่ษา	มีโอกาส่ที�จึะมคีวิามไมม่ั�นคงทางอาหารในระดับปานกลางถง่รนุแรง	มากกว่ิาผ่ส้่ง่อายุ
ที�จึบมธัยมศก่ษาหรอ่ส่ง่กวิา่	2.37	เทา่	นอกจึากนี�	ในผ่ส้่ง่อายุที�มหีนี�ส่นิ	พบวิา่	มีโอกาส่ที�จึะมคีวิามไม่มั�นคง
ทางอาหารในระดบัปานกลางถง่รนุแรงมากกวิา่ผ่ท้ี�ไมม่หีนี�ส่นิ	2.10	เทา่	และส่ำหรบัผ่ส้่ง่อายทุี�มหีนา้ที�จึดัหา
/จึัดซึ่่�ออาหารให้กับครัวิเร่อนมีโอกาส่ที�จึะมีควิามไม่มั�นคงทางอาหารในระดับปานกลางถ่งรุนแรงมากกวิ่า
ผ่้ที�ไม่ได้จึัดหา/จึัดซึ่่�ออาหารให้กับครัวิเร่อน	2.14	เท่า	(ร่ป	2)

ร่ป	2	การเปรียบเทียบควิามไม่มั�นคงทางอาหารของผ่้ส่่งอายุที�ได้รับและไม่ได้รับอิทธิพลจึากปัจึจึัยต่างๆ		
(ที�มา:	การส่ำรวิจึส่ถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย	ปี	2564)	

ค่าคะแนนในปี	2562	พบวิ่า	ส่่งถ่งร้อยละ	74.6	รวิมถ่งการมีพฤติกรรมเน่อยนิ�งส่่งถ่ง	14.40	ชีั�วิโมงต่อวิัน	
โดยเฉีพาะอย่างยิ�งกลุ่มประชีากรเพศหญิงที�ทำงานในออฟื้ฟื้ิศ	ซึ่่�งมีพฤติกรรมเน่อยนิ�งเป็นระยะเวิลาส่่งถ่ง	
14.42	ชีั�วิโมงต่อวิัน	(ศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้ด้านกิจึกรรมทางกายประเทศไทย,	2564)
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	 1.	 ภาครัฐ	 ภายใต้ควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการและภาคประชีาส่ังคม	 
ส่ร้างบรรทัดฐานส่ังคมที�ไม่เน่อยนิ�ง	 (active	 societies)	 โดยการเส่ริมส่ร้างควิามร่้	 
ควิามเขา้ใจึ	และการเหน็คณุคา่ของประโยชีนข์องการทำกจิึกรรมทางกายในชีวีิติประจึำ
วินั	ตามควิามส่ามารถในประชีากรทกุกลุม่อยา่งเส่มอภาคและทั�วิถง่	โดยใชีช้ีอ่งทางการ
ส่่�อส่ารที�มปีระส่ทิธภิาพที�เหมาะส่มตามยคุส่มยั	เชีน่	เครอ่ข่ายส่งัคมออนไลน	์กลุม่ทาง
สุ่ขภาพแบบออนไลน์	การส่่�อส่ารผ่านบุคคลที�มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม	เป็นต้น	

	 2.	 ภาครัฐ	 ภายใต้ควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการและภาคประชีาส่ังคม	 
ส่่งเส่ริมให้เกิดการพัฒนาส่ภาพแวิดล้อมที�เอ่�อต่อการมีกิจึกรรมทางกาย	 (active	
environments)	 โดยส่ร้างพ่�นที�ทางกายภาพที�มีเป้าหมายเพ่�อส่่งเส่ริมสุ่ขภาวิะของ
ประชีากรในด้านต่างๆ	และให้ประชีากรทุกกลุม่ส่ามารถเขา้ถง่อย่างเท่าเทยีมทั�งในการ
ใชี้ชีีวิิต	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดควิามส่ะดวิกและปลอดภัย	อาทิ	การบ่รณาการของผังเม่อง
และการขนส่่งนโยบายโดยการจัึดลำดับควิามส่ำคัญ	 เพ่�อเชี่�อมต่อชุีมชีน	 ส่่งเส่ริมการ
เดนิการปั�นจึกัรยาน	และการใชีก้ารขนส่ง่ส่าธารณะในชุีมชีนเมอ่ง	รอบเมอ่ง	และชีนบท
	ส่วินส่าธารณะขนาดเล็กใกล้บ้าน	(Pocket	park)	ทางเดินเท้าภายในชีุมชีน	ตลอดจึน
ลานโล่งที�ส่ามารถทำกิจึกรรมได้		

	 3.	 ภาครัฐ	 ภายใต้ควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการและภาคประชีาส่ังคม	 
ส่่งเส่ริมโอกาส่การมีกิจึกรรมทางกายให้กับประชีาชีน	 (active	 people)	 ส่ร้างและ 
ส่ง่เส่รมิการเขา้ถง่โอกาส่และโปรแกรมในการชีว่ิยใหค้นทกุกลุม่	ส่ามารถมกีจิึกรรมทาง
กายได้อย่างส่ม�ำเส่มอ	 มีกิจึกรรมต่างๆ	 ที�กระตุ้นให้เกิดการมีประส่บการณ์ตรงของ
ประชีากรกลุม่ตา่งๆ	ที�เปน็กลุม่เป้าหมายของการส่ง่เส่ริมส่ขุภาวิะในดา้นนั�นๆ	ผ่านทาง
กิจึกรรมที�หลากหลายตามควิามส่นใจึ	 การให้บริการด้านข้อม่ลและข้อแนะนำในการ
ปฏิิบัตติน	ตลอดจึนการส่ง่เส่ริมชุีดควิามร่แ้ละแนวิทางการปฏิบัิตเิกี�ยวิกับการมีกจิึกรรม
ทางกายอย่างปลอดภัย	เปน็ต้น	ทั�งนี�อาจึใหค้วิามส่ำคัญเปน็พเิศษกับกลุม่ผ่เ้คล่�อนไหวิ
น้อย	เชี่นกลุ่มเด็กและเยาวิชีน	ผ่้ส่่งอายุ	ผ่้พิการ	และผ่้มีรายได้น้อย	ร่วิมด้วิย	โดยให้
ชีุมชีนเป็นฐานในการคิดริเริ�มกิจึกรรม

ข้อเสิ่นอแนะ 

กิาร่สิ่�งเสิ่ร่ิม่กิาร่ม่ีกิิจักิร่ร่ม่ทางกิายู่ในปร่ะชีากิร่ไทยู่

	 จึากส่ถานการณ์การมีกิจึกรรมทางกายและควิามมั�นคงทางอาหารของประชีากรไทยข้างต้น							
ชีี�ให้เห็นถ่งควิามเหล่�อมล�ำในประชีากรไทยบางกลุ่ม	ซึ่่�งควิรให้ควิามส่ำคัญเป็นพิเศษ	เพ่�อชี่วิยให้ประชีากร
กลุ่มนี�มีควิามส่ามารถในการปรับตัวิให้มีพฤติกรรมวิิถีชีีวิิตที�ดีข่�น	ไปพร้อมกับประชีากรกลุ่มอ่�นๆ	ได้	และ
จึากข้อม่ลส่ถานการณ์ดังกล่าวิ	 ยังชีี�ให้เห็นถ่งชี่องทางและโอกาส่ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย	
มาตรการ	 และการดำเนินงานของภาครัฐและผ่้มีส่่วินเกี�ยวิข้อง	 เพ่�อเร่งการฟื้้�นตัวิของประชีากรและ											
การฟื้้�นฟื้่ประเทศ	ให้กลับมาดำเนินชีีวิิตตามปกติให้ได้เร็วิที�สุ่ด			
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	 1.	ภาครฐัเปน็ผ่น้ำในการขบัเคล่�อนใหเ้กดิขอ้ตกลงรว่ิมกนัของหนว่ิยงานรฐัจึากทกุกระทรวิงและ
ทุกระดับ	(whole-of-government	commitment)	ให้มีเป้าหมายร่วิมกันในการส่ร้างให้ประชีากรไทยมี
ควิามมั�นคงทางอาหารมากข่�น	ซึ่่�งควิามมั�นคงทางอาหารของประชีากรเป็นปจัึจึยัส่ำคญัที�จึะชีว่ิยให้ประเทศ
บรรลุ	SDGs	ได้เร็วิยิ�งข่�นด้วิย
	 2.	ภาครัฐ	ภายใต้ควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการ	ประชีาส่ังคม	และเอกชีน	 ร่วิมกันแปลงระบบ
อาหารที�ส่่งเส่ริมควิามมั�นคงทางอาหารและโภชีนาการ	 และเอ่�อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจึฐานราก	 ส่ร้าง 
รายได้ให้เกษตรกรและคนในพ่�นที�	เพ่�อให้ส่ามารถดำรงชีีพแบบพ่�งพาตนเองได้		
	 3.	ภาครัฐ	เน้นย�ำการพัฒนานโยบายอาหารของประเทศที�ต้องไม่ทิ�งใครไวิ้ข้างหลัง	(leave	no	
one	behind)			โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งกลุม่เปราะบาง	โดยใหค้วิามส่ำคญักบัการลดควิามเหล่�อมล�ำดา้นอาหาร
และโภชีนาการในประชีากรทุกเพศวิัย	และระดับการศ่กษา	และปรับปรุงนโยบาย	กฎหมาย	รวิมถ่งส่ร้าง
กลไกส่นับส่นุนทางส่ังคม	เพ่�อชี่วิยให้ประชีากรส่ามารถเข้าถ่งอาหารที�ดีต่อสุ่ขภาพได้อย่างต่อเน่�อง
	 4.	ภาครัฐ	ภายใต้ควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการ	ติดตั�งกลไกติดตามส่ถานการณ์ควิามมั�นคงทาง
อาหารและโภชีนาการของประชีากรไทย	 รวิมถ่งกลุ่มประชีากรเปราะบาง	 และมีระบบรายงานผลส่่งกลับ
ไปให้หน่วิยงานที�เกี�ยวิข้อง	เพ่�อใชี้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานส่่งเส่ริมควิามมั�นคงทาง
อาหารและโภชีนาการให้มีประส่ิทธิภาพมากยิ�งข่�น

	 ถ่งแม้ในปัจึจึุบัน	 ประเทศไทยส่ามารถควิบคุมการแพร่ระบาดของโควิิด-19	 ได้	 แต่วิิถีชีีวิิตบาง
อยา่งเปลี�ยนไปอยา่งส่ิ�นเชีงิ	กลายเปน็ส่ิ�งที�เรยีกวิา่วิถิใีหม	่วิถิชีีวีิติใหมเ่หลา่นี�หากเขา้ใจึอยา่งถอ่งแท	้ส่ามารถ
เปลี�ยนเป็นโอกาส่ที�ส่ง่เส่รมิพฒันาคณุภาพชีวีิติใหด้มีากยิ�งข่�น	ทั�งนี�เม่�อทราบถง่ส่ถานการณผ์ลกระทบที�เกดิ
ข่�น	 โดยเฉีพาะอย่างยิ�ง	 กลุ่มเปราะบางของสั่งคม	 และเข้าใจึถ่งลักษณะควิามเปราะบางที�เกิดข่�น	 ภาครัฐ
ผ่านการประส่านควิามร่วิมม่อกับภาควิิชีาการและภาคประชีาส่ังคมส่ามารถร่วิมกันส่ร้างบรรทัดฐานใหม่	 
ใหน้ำพาส่่สั่่งคมส่่่วิิถทีี�ไมเ่นอ่ยนิ�ง	มสี่ภาพแวิดล้อมที�เอ่�อตอ่การมกีจิึกรรมทางกาย	ผ่ค้นมคีวิามกระฉีบักระเฉีง	
รวิมทั�งเส่ริมส่ร้างให้เกิดควิามมั�นคงด้านอาหาร	เหล่านี�กลายเป็นวิิถีทางใหม่ที�เป็นเกราะป้องกันในอนาคต
หากเกิดวิิกฤติอ่�นที�รุนแรงเชี่นนี�อีก	 และเป็นหลักประกันคุ้มครองกลุ่มเปราะบางที�ได้รับผลกระทบเหล่านี�
มากกวิ่าประชีากรกลุ่มอ่�นให้ได้มีคุณภาพชีีวิิตที�ดีอย่างเส่มอภาคกัน

ข้อสิ่รุ่ป

กิาร่สิ่ร่้างควิาม่ม่ั�นคงทางอาหาร่ให้ปร่ะชีากิร่ไทยู่  

โครงการศ่กษาวิิจึัยนวิัตกรรมส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาวิะองค์กรเพ่�อนำไปส่่่องค์กรสุ่ขภาวิะและควิามยั�งย่น	(HAPPINOMETER).	(2564).		
	 การส่ำรวิจึคุณภาพชีีวิิต	ควิามสุ่ข	ควิามผ่กพันองค์กร	ระดับประเทศ	ปี	2564.	นครปฐม:	โครงการศ่กษาวิิจึัยนวิัตกรรม	
	 ส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาวิะองค์กรเพ่�อนำไปส่่่องค์กรสุ่ขภาวิะและควิามยั�งย่น
ปิยวิัฒน์	เกตุวิงศา	และ	กรกนก	พงษ์ประดิษฐ์	(บรรณาธิการ).	(2563).	ฟื้้�นกิจึกรรมทางกายในประเทศไทยหลังวิิกฤตโควิิด-19:		
	 Regenerating	physical	activity	in	Thailand	after	COVID-19	pandemic.	นครปฐม:	ศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้ด้าน	
	 กิจึกรรมทางกายประเทศไทย	ส่ถาบันวิิจึัยประชีากรและส่ังคม	หาวิิทยาลัยมหิดล	ร่วิมกับส่ำนักงานกองทุนส่นับส่นุนการ	
	 ส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาพ
ศ่นย์พัฒนาองค์ควิามร่้ด้านกิจึกรรมทางกายประเทศไทย.	(2564).	การส่ำรวิจึเฝ้้าระวิังติดตามพฤติกรรมด้านกิจึกรรมทางกายของ	
	 ประชีากรไทย	ป	ี2564.นครปฐม:	ศน่ยพ์ฒันาองคค์วิามร่ด้า้นกจิึกรรมทางกายประเทศไทย	ส่ถาบนัวิจิึยัประชีากรและส่งัคม
		 มหาวิิทยาลัยมหิดล	ร่วิมกับส่ำนักงานกองทุนส่นับส่นุนการส่ร้างเส่ริมสุ่ขภาพ
ส่ถาบันวิิจึัยประชีากรและส่ังคม.	(2564).	การส่ำรวิจึส่ถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย	ปี	2564.		 	 	
	 นครปฐม:	ประชีากรและส่ังคม	มหาวิิทยาลัยมหิดล
ส่ำนักข่าวิ	กรมประชีาส่ัมพันธ์.	(2564).	ประจึวิบฯ	ยกระดับมาตรการป้องกันโควิิด	-19	ให้ส่อดคล้องกับพ่�นที�ส่ีแดงเข้ม		 	
	 ปิดส่ถานที�เส่ี�ยง.	https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210803144407876

เอกิสิาริอ้างอิง
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การปรับตััวในระเบียบวิธีีวิจััย
ด้้านสัังคมศาสัตัร์ ในยุคโควิด้-19

06
( กลุุ่�มงานวิจััย 6 :  ระเบียบวิธีีวิจััย การวิจััยตัิด้ตัามแลุ่ะประเมินผลุ่ )

พจนา หัันจางสิิทธิ์ิ�
มนสิิการ กาญจนะจิตรา

ดนุสิรณ์์ โพธิ์ารินทร์
Truc Ngoc Hoang Dang
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การฟื้้� นตััวแลุ่ะโอกาสั

	 การระบาดของโควิิด-19	ส่่งผลต่่อการทำงานวิิจััย	โดยเฉพาะอย่างยิ�งงานวิิจััยทางส่ังคมศาส่ต่ร์	
เน่�องจัากเป็็นงานวิิจััยท่�เก่�ยวิข้องกับผ้้คน	 ชุุมชุน	 และสั่งคม	 การระบาดของโควิิด-19	 ทำให้้ต่้องลดการม่
ป็ฏิิส่ัมพันธ์์กับผ้้คน	และเพิ�มข้อจัำกัดในการเดินทางเพ่�อเก็บข้อม้ลในพ่�นท่�	
	 ป็ระเด็นควิามท้าทายในการดำเนินงานวิิจััยในชุ่วิงโควิิด-19	 ค่อ	 การเข้าถึึงป็ระชุากรกลุ่ม 
เป็้าห้มาย	ซึ่ึ�งเป็็นป็ระเด็นส่ำคัญส่ำห้รับการวิิจััยทั�งเชุิงป็ริมาณและเชุิงคุณภาพ	ส่ำห้รับการวิิจััยเชุิงป็ริมาณ	
การได้ข้อม้ลท่�ส่ามารถึเป็็นตั่วิแทนของป็ระชุากรกลุ่มเป้็าห้มายเป็็นส่ิ�งท่�ส่ำคัญอย่างยิ�ง	 ห้ากท่มวิิจััยไม่
ส่ามารถึลงพ่�นท่�ในการเก็บข้อมล้ได้ดว้ิยต่นเอง	อาจัทำให้ไ้ม่ส่ามารถึเกบ็ข้อมล้จัากป็ระชุากรบางกลุม่ได้โดย
เฉพาะกลุ่มท่�ม่ควิามเป็ราะบางท่�เข้าถึึงยากท่ามกลางวิิกฤต่โควิิด-19	 ป็ระชุากรกลุ่มน่�อาจัถึ้กละเลยมาก 
ยิ�งขึ�น	นำไป็ส่้่ป็ัญห้าควิามไม่เท่าเท่ยมท่�เพิ�มขึ�นในอนาคต่
	 ส่ำห้รบัการวิจัิัยเชุงิคณุภาพการเขา้ถึึงป็ระชุากรกลุม่เป็า้ห้มายมค่วิามส่ำคญัต่อ่คณุภาพของขอ้มล้
โดยต่รง	 เน่�องจัากการเก็บข้อม้ลเชุิงคุณภาพต้่องอาศัยควิามส่ัมพันธ์์อันด่ระห้ว่ิางผ้้วิิจััยและผ้้เข้าร่วิมวิิจััย	
การได้ลงพ่�นท่�	 ได้พบป็ะกับผ้้คน	 จัะชุ่วิยส่ร้างควิามสั่มพันธ์์กับผ้้คนในพ่�นท่�	 และส่ร้างควิามไวิ้เน่�อเชุ่�อใจั								
ซึ่ึ�งส่่งผลต่่อคุณภาพของงานวิิจััย	นอกจัากน่�	 การเก็บข้อม้ลเชุิงคุณภาพ	จัำเป็็นต่้องเข้าใจับริบททางส่ังคม									
และต่อ้งสั่งเกต่ทา่ทต่่า่งๆ	ของผ้้รว่ิมวิจิัยัเพ่�อป็ระกอบการเกบ็ขอ้มล้ดว้ิย	การไม่ส่ามารถึเดนิทางไป็ยงัพ่�นท่�
เพ่�อเกบ็ขอ้มล้ดว้ิยต่นเอง	จังึอาจัส่ง่ผลต่อ่ควิามลกึซึ่ึ�งของขอ้มล้ในงานวิจิัยัเพ่�อให้ง้านวิจิัยัดำเนนิการต่อ่ไป็
ได้ภายใต่้การระบาดของโควิิด-19	 งานวิิจััยจัึงต่้องม่การป็รับต่ัวิของระเบ่ยบวิิธ์่วิิจััยเพ่�อให้้ส่อดคล้องกับ
ส่ถึานการณ์	โดยม่แนวิทาง	ดังน่�

1. การใช้้เทคโนโลุ่ยี

	 การป็รับใชุ้เทคโนโลย่	 เป็็นแนวิทางท่�ได้รับควิามแพร่ห้ลายในการดำเนินงานวิิจััยในชุ่วิงการ
ระบาดของโควิิด-19	 โดยป็รับการเก็บข้อม้ลให้้ผ่านชุ่องทางออนไลน์แทนการเจัอห้น้า	 เชุ่น	 การส่ำรวิจั					
การสั่มภาษณ์เชุงิลกึ	ห้รอ่การส่นทนากลุม่ผ่านระบบออนไลน์	ป็จััจับุนัมชุ่่องทางออนไลน์จัำนวินมากท่�ทำให้้
การเก็บข้อม้ลออนไลน์เป็็นไป็ได้ง่ายยิ�งขึ�น	 เชุ่น	 Zoom	และ	WebEx	 ท่�เป็็นท่�นิยมในการสั่มภาษณ์ห้ร่อ			
จััดกลุ่มส่นทนาออนไลน์	ห้ร่อ	Google	Forms	ท่�ทำให้้การทำแบบส่อบถึามออนไลน์ม่ควิามส่ะดวิกยิ�งขึ�น			
แส่ดงถึึงการป็รับต่ัวิในระเบ่ยบวิิธ์่วิิจััยแบบดั�งเดิมจัากพ่�นท่�ทางกายภาพส่้่วิิธ์่การทางออนไลน์	 ซึ่ึ�งม่ควิาม
แต่กต่่างกัน
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	 งานศึกษาในป็ระเทศเกาห้ล่ใต่้	ได้เล่อกใชุ้วิิธ์่	digital	ethnography	น่�
เพ่�อเขา้ใจัถึงึควิามเขา้ใจัและการต่ต่่ราผ้ป้็ว่ิยโควิดิ-19	ของกลุม่แม	่โดยไดค้ดัเลอ่ก
ลุ่มออนไลน์ท่�เร่ยกวิ่า	 “คาเฟ่่คุณแม่”	15	กลุ่ม	นักวิิจััยได้รวิบรวิมและวิิเคราะห้์
ข้อคิดเห้็นท่�กลุ่มแม่ได้แส่ดงเก่�ยวิกับการเป็ิดเผยไทม์ไลน์ของผ้้ต่ิดเชุ่�อในกลุ่ม
ออนไลน์เห้ล่าน่�ทั�งส่ิ�น	3,729	ข้อควิาม	ในชุ่วิงมกราคม	-	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	
ซึ่ึ�งนักวิิจััยส่ังเกต่วิ่าควิามคิดเห้็นเห้ล่าน่�	 ม่การแส่ดงควิามคิดเห้็นอย่างต่รงไป็ต่รง
มาอย่างเป็็นธ์รรมชุาติ่	 เน่�องจัากส่มาชิุกใชุ้นามแฝง	 จึังส่ามารถึป็กป้็องควิาม							
เป็น็ส่ว่ินตั่วิได้	และข้อควิามเห้ล่านั�นยังมค่วิามยาวิเพย่งพอท่�จัะวิเิคราะห์้วิาทกรรม
ท่�เกิดขึ�นได้	 ทำให้้ส่ามารถึเข้าใจัทัศนคต่ิของส่ังคมต่่อผ้้ติ่ดเชุ่�อในชุ่วิงเวิลานั�นได้				
โดยไม่จัำเป็็นต่้องลงส่นามเพ่�อไป็เก็บข้อม้ลต่ัวิต่่อต่ัวิ	(Kim	&	Chung,	2021)

	 ส่ำห้รับงานวิิจััยเชุิงป็ริมาณ	นักวิิจััยส่ามารถึห้ล่กเล่�ยงการเดินทางด้วิย
การใชุแ้บบส่อบถึามออนไลน์	ห้รอ่โทรศัพท์เพ่�อสั่มภาษณ์ป็ระชุากรกลุม่เป้็าห้มาย
โดยต่้องคำนึงถึึงการเข้าถึึงป็ระชุากรกลุ่มเป็้าห้มาย	อาจัพิจัารณาใชุ้เคร่อข่ายเพ่�อ
เข้าถึึงกลุ่มท่�ต่้องการ

Technology
	 อย่างไรกต็่าม	การเกบ็ขอ้มล้ผา่นชุอ่งทางออนไลนอ์าจัไมเ่ห้มาะส่ำห้รบั
ทุกกลุ่มป็ระชุากร	แนวิทางอ่�นๆ	เชุ่น	การอัดวิิด่โอ	ห้ร่อ	การบันทึกเส่่ยง	เป็็นอ่ก
ทางเล่อกท่�อาจัเข้าถึึงกลุ่มป็ระชุากรได้กว้ิางกว่ิา	 โดยอาจัใชุ้แอป็พลิเคชัุนท่�														
ผ้เ้ขา้รว่ิมวิจิัยัคุน้เคยดอ่ย้แ่ล้วิ	การศกึษาห้นึ�งเลอ่กใชุ	้WhatsApp	ให้ผ้้เ้ขา้รว่ิมวิจิัยั
อดัข้อควิามเส่ย่ง	ควิามยาวิ	10-15	นาท	่เพ่�อบนัทกึควิามคิดเห็้นและป็ระส่บการณ์
ในการทำงานของต่นเองในชุ่วิงโควิิด-19	 ส่่งท่มผ้้ วิิจััยทุก	 2	 ส่ัป็ดาห้์																					
(Gardner,	2020)	ซึ่ึ�งส่ำห้รับป็ระชุากรไทย	อาจัพิจัารณาการใชุ้	LINE	ท่�ม่การเข้า
ถึึงอย่างแพร่ห้ลายกวิ่า

	 แนวิทางอ่�นๆ	เชุ่น	digital	ethnography	ส่ามารถึเป็็นแนวิทางในการ
รวิบรวิมขอ้มล้เก่�ยวิกบัป็ระชุากรท่�ส่นใจัในชุว่ิงท่�ยงัไมส่่ามารถึเดินทางได	้การเก็บ
ข้อม้ลภาคส่นามแบบดิจัิทัล	ส่ามารถึรวิบรวิมข้อม้ลในทุกร้ป็แบบท่�อย้่บนเวิ็บไซึ่ต่์
ท่�เป็็นส่าธ์ารณะ	เชุ่น	ข้อควิาม	วิิด่โอ	ร้ป็ภาพ	พฤต่ิกรรม	ควิามส่ัมพันธ์์ทางส่ังคม	
ห้รอ่เครอ่ขา่ยขอ้มล้	(Burrell,	2009)	ผ้ว้ิจิัยัส่ามารถึเขา้ไป็ส่งัเกต่การณพ์ฤต่กิรรม
ของผ้้คนบนโลกออนไลน์	 ห้ร่อเข้าไป็ม่ส่่วินร่วิมในบทส่นทนาห้ร่อกิจักรรมต่่างๆ	
ต่ั�งเพจั	 บล็อก	 กระท้้	 ห้ร่อโพส่ต่์ข้อควิามเพ่�อรวิบรวิมควิามคิดเห้็นต่่างๆ																		
ของคนบนโลกออนไลน์	 แนวิทางน่�อาจัเห้มาะส่มกับป็ระชุากรท่�คุ้นเคยกับการใชุ้
อนิเทอร์เนต็่	และคุน้ชิุนกบัการแส่ดงควิามคิดเห็้นผ่านชุ่องทางโซึ่เชุย่ลมเ่ดย่ต่า่งๆ
จัึงอาจัเห้มาะส่ำห้รับงานวิิจััยในบางป็ระเด็นและบางกลุ่มป็ระชุากรเท่านั�น	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในชุ่วิงการระบาดของโควิิด-19	 ทำให้้การเดินทางไป็ยังพ่�นท่�ต่่างๆ	 เพ่�อเก็บข้อม้ลเป็็นไป็ได้												
ยากยิ�งขึ�น	การร่วิมม่อกับนักวิิจััยในพ่�นท่�	 เชุ่น	ท่มวิิจััยจัากมห้าวิิทยาลัยป็ระจัำจัังห้วิัด	ส่ามารถึเส่ริมงาน
วิิจััยให้้เข้มแข็งขึ�น	จัากการเพิ�มมุมมองจัากคนในพ่�นท่�	ท่�ม่ควิามคุ้นเคยกับบริบททางส่ังคมและวิัฒนธ์รรม
เป็็นอย่างด่	 และยังชุ่วิยลดการเดินทางท่�ไม่จัำเป็็นในชุ่วิงของการระบาด	 โดยท่มวิิจััยกลางควิรม่ห้น้าท่�				
ห้ลกัในการกำกับงานวิจิัยั	และให้ท้ม่วิจิัยัทอ้งถึิ�นเป็น็ผ้้ชุว่ิยในการเกบ็ขอ้มล้	ซึ่ึ�งนอกจัากการมส่่ว่ินรว่ิมจัาก
นกัวิชิุาการทอ้งถึิ�นแลว้ิ	นกัวิจิัยัควิรพจิัารณาการมส่่ว่ินรว่ิมของชุมุชุนและองคก์รทอ้งถึิ�นในการวิจิัยัให้ม้าก
ขึ�นด้วิย
	 ห้ากพจิัารณาแนวิทางการรว่ิมมอ่กบันกัวิจิัยัในพ่�นท่�	ควิรพจิัารณาป็จััจัยัส่ำเรจ็ั	ไดแ้ก	่การมผ่้น้ำ
การวิิจััยท่�เข้มแข็ง	 การม่ท่มวิิจััยท้องถึิ�นท่�ร้้จัักพ่�นท่�และวิัฒนธ์รรมท้องถึิ�นเป็็นอย่างด่	 การส่่�อส่ารท่�ม่
ป็ระส่ิทธ์ิภาพ	และการม่ส่่วินร่วิมของชุุมชุน		(Wright	&	Harvey,	2020)		นอกเห้น่อจัากการป็รับต่ัวิใน
ระเบ่ยบวิิธ่์วิิจััยแล้วิ	 การระบาดของโควิิด-19	 ยังนำไป็ส่้่การป็รับเป็ล่�ยนป็ระเด็นในการทำวิิจััยด้วิย	 เชุ่น				
การจััดส่รรงบป็ระมาณท่�ม่อย้่อย่างจัำกัดให้้ เ กิดป็ระสิ่ทธิ์ภาพ	 ห้ร่อป็ระเด็นควิามเห้ล่�อมล�ำ	 
กำลังเป็็นจัุดเน้นของงานวิิจััยในยุคโควิิด-19	 โดยผ้้เข่ยนได้นำเส่นอกรณ่ศึกษาท่�เป็็นต่ัวิอย่างจัากงานวิิจััย	 
เพ่�อแส่ดงระเบ่ยบวิิธ์่วิิจััยในการศึกษาป็ระเด็นเร่งด่วิน	2	กรณ่ศึกษา	ดังน่�

	 โป็รแกรม	OneHealth	Tool	เป็น็เคร่�องมอ่การวิเิคราะห้ต์่น้ทนุ-ป็ระส่ทิธ์ผิลทางส่ขุภาพ	ซึ่ึ�งเป็น็
ซึ่อฟ่ต่์แวิร์ท่�ถึ้กออกแบบโดยกลุ่มคณะทำงานเก่�ยวิกับการคิดต่้นทุนท่�มาจัากห้ลายห้น่วิยงานในองค์การ
ส่ห้ป็ระชุาชุาต่	ิ(United	Nations	Inter-Agency	Working	Group	on	Costing:	IAWG-Costing)	ท่�องคก์าร
อนามยัโลกให้ก้ารส่นบัส่นนุดา้นเทคนคิแกก่ารพฒันาเคร่�องมอ่	เพ่�อมุง่เนน้ใชุใ้นการวิางแผนระดบัชุาต่แิละ
การป็ระเมินควิามต่้องการทรัพยากรในการวิางแผนกลยุทธ์์ด้านสุ่ขภาพแห้่งชุาต่ิในป็ระเทศท่�ม่รายได้น้อย
และป็านกลาง	(Inter	Agency	Working	Group	on	Costing,	2013)	การวิิเคราะห้์ต่้นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผลจัะ
ทำให้เ้ห็้นและทราบถึงึโครงส่ร้างและแนวิโน้มโดยร่วิมในการลงทุนดา้นส่ขุภาพเพ่�อให้ส้่ง่ผลต่อ่สุ่ขภาวิะท่�ด่
ของป็ระชุากรกลุ่มเป้็าห้มาย	 ทั�งยังต่้องให้้เพ่ยงพอต่่อควิามต้่องการใชุ้ของป็ระชุากร	OneHealth	 Tool				
จังึเป็น็เส่มอ่นการจัำลองส่ถึานการณด์า้นส่ขุภาพเพ่�อให้เ้ห้น็ถึงึราคา	(ต่น้ทนุ)	และผลกระทบท่�จัะไดร้บัจัาก
ต่น้ทนุท่�แต่กต่า่งกันต่ามส่ถึานการณ์เพ่�อให้ส้่ามารถึกำห้นดโป็รแกรมส่ง่เส่ริมส่ขุภาพต่า่งๆ	กำห้นดกลุม่เป็า้
ห้มาย	กำห้นดทศิทางเพ่�อเส่รมิส่รา้งระบบส่ขุภาพท่�มป่็ระส่ทิธ์ภิาพในการวิางแผนระยะยาวิอยา่งยั�งยน่และ
ม่ป็ระส่ิทธิ์ผลมากท่�สุ่ด	 โดยใชุ้การป็ระเมินควิามคุ้มค่าของนโยบายมาต่รการทางสุ่ขภาพต่ามเทคนิคการ
วิเิคราะห้ต์่น้ทนุ-ป็ระสิ่ทธ์ผิล	ซึ่ึ�งส่ามารถึวิเิคราะห้ต์่น้ทนุท่�มห่้น่วิยเป็น็เงนิเทย่บกบัป็ระส่ทิธ์ผิลท่�มห่้น่วิยทาง
สุ่ขภาพ	เชุ่น	อัต่ราควิามชุุก	อัต่ราต่าย	ป็ีสุ่ขภาวิะ	ของมาต่รการและส่ามารถึป็ระเมินควิามคุ้มค่าของการ
ดำเนินมาต่รการได้	(World	Health	Organization	et	al.,	2003)

2. เพิิ่�มการร�วมมือกับนักวิจััยในพืิ่�นที� 

กรณีีศึกษา 1 ทางเลุ่ือกรูปแบบการทำาวิจััยการ
วิเคราะห์์ตั้นทุน-ประสัิทธีิผลุ่ด้้วยโปรแกรม 
OneHealth Tool
Alternative research model: Cost-Effective Analysis with the OneHealth Tool 
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	 1.	 การวิิเคราะห้์ต้่นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผล	 มาต่รการส่่งเส่ริมกิจักรรมทางกายด้วิยการให้้คำแนะนำ 
แบบส่ั�นผนวิกกับการให้้บริการป็ระจัำ	 (Physical	Activity	Promotion	by	brief	 advice	as	part	of	
routine	care)	เป็็นมาต่รการในระดับ	Good	buy	intervention	จัากข้อแนะนำการนำมาป็ฏิิบัต่ิใชุ้ของ
องค์การอนามัยโลก	ท่�ม่เป็้าห้มายไป็ท่�การป็รับเป็ล่�ยนพฤต่ิกรรมในระดับบุคคลด้วิยการให้้คำแนะนำแบบ
ส่ั�นเพ่�อกระตุ่น้และส่ร้างแรงบันดาลใจัในการป็รับเป็ล่�ยนพฤติ่กรรมสุ่ขภาพโดยการส่ง่เส่ริมให้ม้กิ่จักรรมทาง
กายท่�เพิ�มมากขึ�น	(World	Health	Organization,	2017)	ซึ่ึ�งมค่วิามยาก	ท้าทาย	และมต้่่นทุนในการดำเนิน
มาต่รการท่�ผ้ก้ำห้นดนโยบายเห้น็ภาพของงบป็ระมาณของต่น้ทนุและป็ระส่ทิธ์ผิลของการดำเนนิงานท่�ผา่น
มาเพ่�อใชุ้เป็็นข้อม้ลส่ำห้รับการวิางแผนและพัฒนาต่่อยอดการดำเนินมาต่รการได้อย่างม่ป็ระส่ิทธ์ิภาพ							
ในการห้นุนนำให้ป้็ระชุากรมพ่ฤติ่กรรมสุ่ขภาพท่�ดข่ึ�น	ห้ยั�งลกึในระดับบคุคลท่�มก่จิักรรมทางกายท่�เพย่งพอ
จัากการวิิเคราะห้์ต่้นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผล	 พบวิ่าการดำเนินมาต่รการส่่งเส่ริมกิจักรรมทางกายด้วิยการให้ ้
คำแนะนำแบบสั่�นในป็ัจัจัุบันนั�นส่ามารถึลดควิามชุุกของการขาดกิจักรรมทางกายในป็ระชุากรไทยได้จัาก
รอ้ยละ	34.60	ในป็	ี2021	จัะลดลงเห้ลอ่รอ้ยละ	32.70	ในป็	ี2030	ซึ่ึ�งคดิเป็น็ต่น้ทนุในการดำเนนิมาต่รการ
ดังกล่าวิอย้่ท่�ป็ระมาณ	3,194	บาทต่่อการลดจัำนวินผ้้ท่�ขาดกิจักรรมทางกายได้	1	คน	(ป็ิยวิัฒน์	เกตุ่วิงศา	
และคณะ,	2564)
	 2.	การวิิเคราะห้์ต่้นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผล	มาต่รการส่่งเส่ริมให้้เลิกใชุ้ยาส่้บด้วิยการให้้คำแนะนำแบบ
ส่ั�น	(Offer	help	to	quit	tobacco	use:	Brief	intervention)	เป็็นมาต่รการท่�ส่ำคัญต่่อสุ่ขภาพแผนภ้มิ
ท่�เก่�ยวิเน่�องโดยต่รงกับผ้้ใชุย้าส่บ้	เพราะการห้ยุดใชุย้าส่บ้ได้	20	นาทจ่ัะชุ่วิยทำให้ค้วิามดันเลอ่ดลดลง	และ
ยิ�งห้ยุดใชุ้ยาส้่บนานเท่าไห้ร่ยิ�งเป็็นผลด่ต่่อสุ่ขภาพ	 โดยวิิธ์่การของการชุ่วิยเห้ล่อแบ่งเป็็น	 3	 แบบท่�ใชุ้กัน
อยา่งแพรห่้ลาย	ไดแ้ก	่การให้ค้ำแนะนำแบบส่ั�น,	การเป็ดิชุอ่งทางโทรศพัทใ์ห้ค้ำป็รึกษาในคนท่�ต่อ้งการเลกิ
และการส่ง่ขอ้ควิามไป็ต่ามเบอรโ์ทรศพัทเ์พ่�อให้ค้ำแนะนำในการเลกิยาส่บ้	รวิมไป็ถึงึการใชุน้โิคต่นิทดแทน
ในรายท่�จัำเป็น็ต่ามควิามเห้น็ของแพทย	์ห้รอ่เจัา้ห้น้าท่�ส่าธ์ารณส่ขุ	(World	Health	Organization,	2003)	
จัากการวิิเคราะห์้ต่้นทุน-ป็ระสิ่ทธ์ิผล	 พบวิ่า	 ลักษณะของแนวิโน้มของควิามชุุกนั�นม่แนวิโน้มลดลงเร่�อยๆ	
จัากการดำเนินมาต่รการ	จัากร้อยละ	17.40	ในป็ี	2021	จัะลดลงเห้ล่อร้อยละ	15.47	ในป็ี	2030	ห้ร่อคิด
เป็็นต้่นทุนในการดำเนินมาต่รการอย้่ ท่�ป็ระมาณ	 243	 บาท	 ต่่อการลดผ้้ใชุ้ยาส้่บได้	 1	 คน																																														
(ป็ิยวิัฒน์	เกตุ่วิงศา	และคณะ,	2564)

จัากผลการวิิเคราะห้์ต่้นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผล	ด้วิยโป็รแกรม	OneHealth	Tool	จัาก	2	มาต่รการดังกล่าวิจัะ
เห้น็ไดว้ิา่	การดำเนินมาต่รการส่ง่เส่ริมส่ขุภาพในปั็จัจับุนัของ
ป็ระเทศไทยส่่งผลต่่อควิามผันแป็รทั�งเชุิงต่้นทุนและ
ป็ระส่ิทธิ์ผลท่�เกิดขึ�นต่่อควิามชุุกของพฤต่ิกรรมสุ่ขภาพ	 ซึ่ึ�ง
ขอ้ม้ลน่�เป็น็ภาพส่ะทอ้นจัากการวิเิคราะห์้	นอกจัากจัะแส่ดง
ให้้เห้็นถึึงข้อม้ลส่ำห้รับการต่ัดสิ่นใจัเพ่�อวิางแผนดำเนิน
มาต่รการแล้วิ	 ยังส่ะท้อนให้้ทราบถึึงงบป็ระมาณค่าใชุ้จั่าย 
ในกรณ่ท่�ต่้องต่ัดส่ินใจัดำเนินการวิ่าควิรกำห้นดไวิ้มากน้อย
เพ่ยงใด	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งในชุ่วิงการระบาดของโควิิด-19	
ท่�ส่่งผลต่่อข้อจัำกัดในด้านงบป็ระมาณมากยิ�งขึ�น	 เน่�องจัาก

	 ทั�งน่�เพ่�อให้้ทราบถึึงห้ลักฐานเชุิงป็ระจัักษ์เพ่�อใชุ้ย่นยันกับการดำเนินการเชุิงนโยบายในการ 
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพในป็ระเทศไทย	 ท่� เป็็นผลผลิต่การวิิเคราะห์้ต่้นทุน-ป็ระสิ่ทธิ์ผลด้วิยโป็รแกรม																							
OneHealth	Tool	จัาก	2	มาต่รการส่่งเส่ริมสุ่ขภาพดังต่่อไป็น่�
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	 นักป็ระชุากรศาส่ต่ร์	 มักไม่ได้ให้้ควิามส่นใจัท่�เน้นในเร่�องควิามเห้ล่�อมล�ำทางเศรษฐกิจัต่าม
คณุลกัษณะทางป็ระชุากรมากนกั	การศกึษาส่ว่ินให้ญท่างดา้นป็ระชุากรศาส่ต่รม์กัเป็น็เพย่งการอธ์บิายถึงึ
ป็ัจัจััยกำห้นด	 (Determinant)	 ของกลุ่มป็ระชุากรเป็้าห้มาย	 ห้ร่อการห้าควิามส่ัมพันธ์์ระห้วิ่างส่อง
คุณลักษณะของป็ระชุากร	การท่�จัะได้รับการต่่พิมพ์ในวิารส่ารส่าขาป็ระชุากรและส่ังคมวิิทยาท่�น่าเชุ่�อถึ่อ
นั�น	 ม่การแข่งขันท่�ส้่งขึ�นในด้านคุณภาพการวิิจััย	 ต่ลอดจันระเบ่ยบวิิธ์่การวิิจััยให้ม่ๆ	 ส่ำห้รับงานวิิจััยน่�								
ผ้ว้ิจิัยัขอเส่นอการวิเิคราะห้โ์ดยวิธิ์แ่ยกส่ว่ินป็ระกอบ		(Decomposition	analysis)	ซึ่ึ�งผลจัากการวิเิคราะห้์
ดว้ิยวิธิ์น่่�จัะให้ค้ำต่อบเชุงิลกึของการมส่่ว่ินรว่ิมของแต่่ละต่วัิแป็รอสิ่ระในโมเดล	เม่�อเทย่บกบัการวิเิคราะห้์
การถึดถึอยแบบดั�งเดมิ	เน่�องจัากวิธิ์ก่ารดงักลา่วิป็ระเมนิควิามเห้ล่�อมล�ำทางส่งัคมและเศรษฐกจิัท่�เก่�ยวิขอ้ง
กับคุณลักษณะทางป็ระชุากร	การวิิเคราะห้์โดยวิิธ์่แยกส่่วินป็ระกอบ		(Decomposition	analysis)	มักใชุ้
ในการวิิจััยทางเศรษฐศาส่ต่ร์	 อย่างไรก็ต่าม	 ผ้้วิิจััยขอแนะนำให้้นักวิิจััยด้านป็ระชุากรศาส่ต่ร์และ
ส่ังคมศาส่ต่ร์ใชุ้วิิธ์่การวิิจััยน่�	เน่�องจัากชุ่วิยให้้ป็รับเป็ล่�ยนต่ัวิแป็รในการวิิเคราะห้์ได้อย่างย่ดห้ยุ่น	ทำให้้นัก
วิิจััยส่ามารถึป็ระเมินควิามเห้ล่�อมล�ำทางส่ังคมและเศรษฐกิจัท่�เก่�ยวิข้องกับป็ัญห้าป็ระชุากรโดยเฉพาะได้

	 การวิเิคราะห้โ์ดยวิธิ์แ่ยกส่ว่ินป็ระกอบ		(Decomposition	analysis)	มข่อ้ดท่่�ส่ำคญัส่ามป็ระการ
ป็ระการแรก	เราอาจัวิเิคราะห้ค์วิามส่มัพนัธ์ร์ะห้วิา่งต่วัิแป็รได	้กลา่วิอก่นยัห้นึ�ง	เราส่ามารถึวิเิคราะห้ป์็จััจัยั
กำห้นด	(Determinant)	ของพฤติ่กรรมห้รอ่คุณลกัษณะทางป็ระชุากรท่�เราส่นใจั	เชุน่เดย่วิกับการวิเิคราะห์้
การถึดถึอยอ่�นๆ	ป็ระการท่�ส่อง	โดยการใชุด้ชัุนก่ารวัิดการกระจุักตั่วิ	(Concentration	Index)	เราส่ามารถึ
ทราบได้วิ่าต่ัวิแป็รอิส่ระแต่่ละต่ัวิในโมเดลส่่งผลต่่อต่ัวิแป็รต่ามมากน้อยเพ่ยงใด	 (โดยการห้ารด้วิยส่ัดส่่วิน	
100	 เป็อร์เซึ่็นต่์ของตั่วิแป็รทั�งห้มดในโมเดล)	 เราจัึงส่ามารถึชุ่�ให้้เห้็นถึึงป็ัจัจััยท่�ม่ผลกระทบส่้งและเส่นอ
เป็็นนโยบายได้	ป็ระการท่�ส่าม	เราส่ามารถึวิิเคราะห้์ป็ัจัจััยต่่างๆ	ท่�ส่ะท้อนควิามเห้ล่�อมล�ำระห้วิ่างคนรวิย
กับคนจัน	(โดยดัชุน่บวิกจัะเป็็นต่ัวิแทนของคนรวิย	และดัชุน่เชุิงลบจัะเป็็นต่ัวิแทนของคนจัน)

กรณีีศึกษา 2 การวิเคราะห์์โด้ยวิธีี
แยกสั�วนประกอบ
Alternative research model: Decomposition analysis 
(แปลจากต้้นฉบัับัภาษาอัังกฤษ)

ต่อ้งจัดัส่รรงบป็ระมาณเรง่ดว่ินในการบรหิ้ารจัดัการในส่ว่ินต่า่งๆ	เพ่�อให้ส้่ถึานการณโ์ควิดิ-19	คงท่�มากท่�ส่ดุ				
ซึ่ึ�งส่่งผลกระทบโดยต่รงต่่อแผนดำเนินงานในมาต่รการส่่งเส่ริมสุ่ขภาพต่่างๆ	 ท่�ดำเนินการอย้่	 
ดังนั�น	การวิิเคราะห้์ต่้นทุน-ป็ระส่ิทธ์ิผล	ด้วิยโป็รแกรม	OneHealth	Tool	จัะส่ามารถึทำให้้เห้็นภาพของ
ต่้นทุนวิ่าม่ส่่วินใดบ้างท่�ควิรจััดส่รรงบป็ระมาณให้้ม่ป็ระสิ่ทธ์ิผลท่�จัะเกิดขึ�นในแต่่ละมาต่รการส่่งเส่ริมสุ่ข
ภาพท่�ม่ในปั็จัจัุบัน	 เพ่�อจััดลำดับควิามส่ำคัญถึึงกลยุทธ์์การเส่ริมส่ร้างควิามเข้มแข็งของระบบสุ่ขภาพ																								
โดยการแทรกแซึ่งชุอ่งวิา่งการลงทนุและชุว่ิยให้ส้่ามารถึเป็รย่บเทย่บต่น้ทนุกบัทรพัยากรทางการเงนิท่�มอ่ย้่
ซึ่ึ�งชุ่วิยอำนวิยควิามส่ะดวิกในการส่ร้างส่ถึานการณ์จัำลองและลำดับควิามส่ำคัญ	 เพ่�อการขยายภาพของ
ควิามจัำเป็น็ในการเส่ริมส่รา้งระบบส่ำห้รับการวิางแผนระยะยาวิอย่างยั�งยน่และกำห้นดนโยบายของระบบ
ส่ขุภาพไดอ้ยา่งม่ทศิทางและมป่็ระส่ทิธ์ผิลส่ง้ท่�ส่ดุ	ซึ่ึ�งอาจักลา่วิไดว้ิา่ขอ้มล้ท่�เป็น็ขอ้คน้พบจัากการวิเิคราะห้์
จัะส่ามารถึฉายภาพให้้เห้็นถึึงข้อม้ลป็ระกอบการต่ัดส่ินใจัเชุิงนโยบายได้เป็็นอย่างด่
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	 เพ่�อชุว่ิยให้ผ้้้อา่นเขา้ใจัคำอธ์บิายไดอ้ยา่งรวิดเรว็ิและส่ามารถึอภิป็รายผลลัพธ์ข์องการวิเิคราะห์้
โดยวิธิ์แ่ยกส่ว่ินป็ระกอบได	้ห้วัิข้อถึดัไป็จัะนำเส่นอการศกึษาท่�ใชุก้ารวิเิคราะห้โ์ดยวิธิ์แ่ยกส่ว่ินป็ระกอบโดย
ส่ังเขป็	 เพ่�ออธ์ิบายควิามเห้ล่�อมล�ำทางเศรษฐกิจัในผ้้ส่้งอายุท่�ม่อาการซึ่ึมเศร้าของชุาวิเม่ยนมาร์และชุาวิ
เวิ่ยดนาม	 การศึกษาน่�วิัดอาการซึ่ึมเศร้าโดยอิงจัากคำถึามทั�วิไป็ห้้าข้อซึ่ึ�งดัดแป็ลงมาจัากแบบวิัด	 Center	
for	Epidemiologic	Studies	Depression	 (CESD)	และแบบส่ำรวิจัสุ่ขภาพแบบส่ั�น	36	ข้อ	 (Radloff,	
1977;	Ware	&	Sherbourne,	1992)	ป็ระกอบด้วิย	การวิัดควิามร้้ส่ึกเชุิงบวิก	ได้แก่	ควิามสุ่ข	และควิาม
ร้้ส่ึกเชุิงลบ	 ส่่�ป็ระการ	 ได้แก่	 ควิามไม่อยากอาห้าร	 ควิามเห้งา	 ควิามซึึ่มเศร้า	 และการนอนห้ลับยาก													
โดยคำต่อบแบ่งเป็็น	0	(ไม่เลย)	1	(บางครั�ง)	และ	2	(บ่อยครั�ง/ส่่วินให้ญ่)

	 การศึกษาน่�ใชุ้ดัชุน่การวิัดการกระจัุกต่ัวิ	
(Concentration	Index)	และการวิิเคราะห้โ์ดยวิธิ์แ่ยก
ส่่วินป็ระกอบของดัชุน่การวัิดการกระจุักตั่วิ	 เพ่�อวัิด
ควิามเห้ล่�อมล�ำของทั�งส่องป็ระเทศและวิัดวิ่าป็ัจัจััย
กำห้นดทางส่ังคมแต่่ละต่ัวินั�นส่่งผลต่่อควิามเห้ล่�อมล�ำ
เท่าไรในแต่่ละป็ระเทศ	การวิิจััยด้วิยวิิธ์่การวิิเคราะห้์น่�
ส่ามารถึส่นับส่นนุงานวิจิัยัป็ระเด็นต่่างๆ	ซึ่ึ�งท่�ผา่นมา	ม่
งานวิิจััยห้ลายชุิ�นในเวิ่ยดนามและเม่ยนมาร์	 ท่�ศึกษา

ควิามส่ัมพันธ์์ระห้วิ่างป็ัจัจััยกำห้นดทางส่ังคมกับภาวิะซึ่ึมเศร้า	 (Bich	et	al.,	2019;	
Dao,	Nguyen,	Nguyen,	&	Nguyen,	 2018;	Giang,	Nguyen,	&	Tran,	 2019;	
Sasaki	et	al.,	2021;	Vu	et	al.,	2019;	Yamada,	Yoshikawa	และ	Matsushima,	
2020)	 แต่่ผลการศึกษาก็ยังไม่ส่ามารถึอธิ์บายชุ่�ชุัดถึึงปั็จัจััยกำห้นดเห้ล่าน่�ได้	 
การวิิเคราะห์้โดยวิิธ์่แยกส่่วินป็ระกอบของดัชุน่การวัิดการกระจุักต่ัวิจัึงส่ามารถึ 
ต่อบโจัทยช์ุอ่งวิา่งการวิจิัยัน่�ได	้โดยไมเ่พย่งแต่ว่ิดัระดบัของควิามเห้ล่�อมล�ำทางส่งัคมและเศรษฐกจิัท่�ส่ง่ผล
ต่่ออาการซึึ่มเศร้า	 แต่่ยังส่ามารถึอธ์ิบายถึึงผลของป็ัจัจััยแต่่ละตั่วิต่่อควิามเห้ล่�อมล�ำท่�เกิดขึ�นได้อ่กด้วิย	 
ผลการศึกษา	 พบว่ิา	 ควิามเห้ล่�อมล�ำทางส่ังคมและเศรษฐกิจัท่�ส่่งผลต่่ออาการซึ่ึมเศร้าของผ้้ส่้งอายุใน
เวิ่ยดนาม	 ค่อ	 รายได้	 (47.4%)	 และการส่นับส่นุนทางการเงินจัากล้ก	 (14.6%)	 ซึ่ึ�งส่ามารถึอธิ์บายได้วิ่า	 
ควิามเห้ล่�อมล�ำท่�ส่่งผลต่่ออาการซึึ่มเศร้าของผ้้ส่้งอายุในเวิ่ยดนามจัะลดลง	 47.4%	 ถ้ึารายได้ถึ้กกระจัาย
เท่าๆ	กันในทุกกลุ่มรายได้	 เชุ่นเด่ยวิกับในป็ระเทศเม่ยนมาร์	 รายได้	 (89.7%)	และการส่นับส่นุนทางการ
เงินจัากล้ก	 (4.6%)	 ก็เป็็นปั็จัจััยกำห้นดส่ำคัญในการอธิ์บายควิามเห้ล่�อมล�ำท่�ส่่งผลต่่ออาการซึึ่มเศร้าของ 
ผ้้ส่้งอายุ	นอกจัากน่�	ผ้้ส่้งอายุทั�งในป็ระเทศเวิ่ยดนามและเม่ยนมาร์ท่�ร้้ส่ึกถึึงผลกระทบด้านลบของรายได้ท่�
น้อย	 ผ้้ส่้งอายุท่�ได้รับควิามชุ่วิยเห้ล่อทางการเงิน	 และจับการศึกษาระดับมัธ์ยมศึกษาต่อนป็ลายขึ�นไป็	 
ม่แนวิโน้มท่�จัะม่ภาวิะซึึ่มเศร้าน้อยกว่ิา	 โดยภาวิะซึึ่มเศร้าดังกล่าวิจัะกระจุักตั่วิอย้่ในห้ม่้คนรวิยมากกว่ิา
คนจัน	ส่ว่ินผ้ส้่ง้อายทุ่�อาศยัอย้ต่่ามลำพงักม็แ่นวิโนม้ท่�จัะมภ่าวิะซึ่มึเศรา้มากกวิา่ผ้ส้่ง้อายทุ่�อาศยัอย้ร่ว่ิมกบั
ผ้อ้่�นในบ้าน	และระดับภาวิะซึึ่มเศร้าในผ้้ส่ง้อายุท่�อย้ค่นเดย่วินั�นจัะกระจุักตั่วิในกลุม่คนจันมากกว่ิาคนรวิย
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	 จัึงอาจักล่าวิได้วิ่า	 การวิิเคราะห้์โดยวิิธ์่แยกส่่วินป็ระกอบ	 (Decomposition	 analysis)																
ไมเ่พย่งแต่ป่็ระเมนิป็จััจััยกำห้นด	(Determinant)	ของคณุลกัษณะทางป็ระชุากร	แต่ย่งัส่ามารถึแส่ดงส่ดัส่ว่ิน
ของปั็จัจััยกำห้นดแต่ล่ะตั่วิท่�ส่ง่ผลต่อ่ป็ระชุากรในโมเดลด้วิย	นอกจัากน่�	ดงัท่�กล่าวิไวิข้า้งต้่น	วิธิ์ก่ารวิเิคราะห์้
น่�ส่ามารถึวิิเคราะห์้ควิามเห้ล่�อมล�ำทางสั่งคมและเศรษฐกิจักับคุณลักษณะทางป็ระชุากร	 ดังนั�น	 
เม่�อเชุ่�อมโยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิิด-19	ชุ่องวิ่างระห้วิ่างคนรวิย	คนจัน	และควิามเห้ล่�อมล�ำทาง
ส่ังคมและเศรษฐกิจั	คาดวิ่าจัะกวิ้างขึ�นเน่�องจัากควิามไม่แน่นอนเก่�ยวิกับส่ถึานการณ์ทางเศรษฐกิจัภายใน
ป็ระเทศ	ดังนั�น	การป็ระยุกต์่ใชุก้ารวิเิคราะห์้โดยวิธิ์แ่ยกส่ว่ินป็ระกอบ		(Decomposition	analysis)	ส่ามารถึ
ชุ่วิยส่นับส่นุนการศึกษาเพ่�อส่ะท้อนการฟ้่�นต่ัวิและโอกาส่ของป็ระชุากรกลุ่มเส่่�ยง	 และส่ามารถึเส่นอเป็็น
นโยบายท่�เห้มาะส่มส่ำห้รับป็ระชุากรเป็้าห้มายแต่่ละกลุ่มได้	 ด้วิยเห้ตุ่น่�	 นักป็ระชุากรศาส่ต่ร์และ 
นักส่ังคมศาส่ต่ร์	 จัึงควิรเร่ยนร้้และใชุ้ป็ระโยชุน์จัากวิิธ์่การวิิเคราะห้์โดยวิิธ์่แยกส่่วินป็ระกอบ		
(Decomposition	analysis)	เพ่�อส่ามารถึป็ระเมินผลในเชุิงลึกได้

	 วิิกฤต่โควิิด-19	น่�	 เป็็นต่ัวิเร่งให้้เกิดการป็รับต่ัวิครั�งให้ญ่ของแวิดวิงการทำงานวิิจััย	วิิกฤต่ครั�งน่�	
ยอ่มไมใ่ชุค่รั�งสุ่ดท้าย	ในอนาคต่อาจัมว่ิกิฤต่ในรป้็แบบอ่�นๆ	ไมว่ิา่จัะเป็น็ภัยธ์รรมชุาติ่	การเป็ล่�ยนแป็ลงของ
ส่ภาพแวิดลอ้ม	ห้รอ่เห้ต่วุิุน่วิายทางการเมอ่ง	ท่�ทำให้ง้านวิจิัยัต่อ้งป็รบัตั่วิและคน้ห้าแนวิทางให้ม่ๆ 	เพ่�อส่รา้ง
งานวิิจััยท่�ม่คุณภาพอย่างต่่อเน่�อง	
	 จัากวิิกฤต่โควิิด-19	ครั�งน่�	ส่ามารถึส่ะท้อนการฟ่้�นต่ัวิและโอกาส่ในด้านระเบ่ยบวิิธ์่วิิจััยได้	ดังน่�

	 วิิกฤต่ครั�งน่�	 ส่่งผลให้้นักวิิจััยได้ส่ำรวิจัและเร่ยนร้้ร้ป็แบบการวิิจััยท่�แต่กต่่างและห้ลากห้ลาย 
มากขึ�น	โดยม่บทเร่ยนท่�ส่ำคัญห้ลายด้าน	ดังน่�
	 ในดา้นของคณุภาพวิจิัยั	พบวิา่การป็รบัรป้็แบบการวิจิัยัเป็น็รป้็แบบออนไลนม์ท่ั�งขอ้ดแ่ละขอ้เส่ย่
ข้อด่ส่ำห้รับการส่นทนากลุ่มห้ร่อการสั่มภาษณ์ออนไลน์	 ได้แก่	 ควิามส่ะดวิก	 ทั�งในด้านเวิลาและส่ถึานท่�				
ผ้้ร่วิมวิิจััยม่แนวิโน้มท่�จัะร้้สึ่กส่บายใจัและป็ลอดภัยในบ้านห้ร่อพ่�นท่�ของต่นเอง	 จัึงอาจัม่แนวิโน้มในการ		
แบ่งป็ันควิามคิดเห้็นมากกวิ่า	(Dodds	&	Hess,	2021)	นอกจัากน่�	การจััดการส่นทนากลุ่มห้ร่อส่ัมภาษณ์
ออนไลน์ใชุ้ทั�งเงินและเวิลาน้อยกวิ่าการส่นทนากลุ่มห้ร่อส่ัมภาษณ์แบบต่ัวิต่่อต่ัวิ	

	 ขอ้เส่ย่ของการเกบ็ขอ้มล้ออนไลน	์คอ่	การขาดมติ่คิวิามส่มัพนัธ์ร์ะห้วิา่งคน	ท่�จัะชุว่ิยในการส่รา้ง
ควิามเชุ่�อใจั	 และควิามสั่มพันธ์์ท่�ด่	 ท่�จัะชุ่วิยในการพ้ดคุยห้ร่อเป็ิดใจัในป็ระเด็นท่�ม่ควิามละเอ่ยดอ่อน												
ท่�ส่ำคญั	การดำเนินงานวิจิัยัผ่านออนไลน์จัะส่ามารถึเขา้ถึงึเฉพาะกลุม่ท่�มค่วิามพร้อม	จึังมค่วิามเส่่�ยงในด้าน
การคัดเล่อกกลุ่มต่ัวิอย่างท่�จัะเป็็นต่ัวิแทนป็ระชุากร

“การฟ่้�นต่ัวิ	ส่ิ�งส่ำคัญท่�นักวิิจััยต่้องคำนึงถึึง	 ในการฟ่้�นต่ัวิในชุ่วิงเวิลาแห้่งวิิกฤต่	 ได้แก่	 การรักษาคุณภาพ
ของงานวิิจััย	การคำนึงถึึงจัริยธ์รรมการวิิจััย	และควิามไม่เท่าเท่ยมท่�อาจัเพิ�มขึ�น”

การฟื้้� นตััวแลุ่ะโอกาสั
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	 ในด้านจัริยธ์รรม	 การดำเนินงานวิิจััยออนไลน์	 จัะม่ข้อท้าทายในการ
ป็กป็อ้งควิามเป็็นส่ว่ินต่วัิของผ้ร้ว่ิมวิจิัยั	เน่�องจัากผ้ร้ว่ิมวิจิัยัไมอ่าจัทราบไดว้ิา่จัะม่
ผ้้อ่�นท่�ส่ามารถึฟ่ังบทส่นทนาระห้วิ่างผ้้ร่วิมวิิจััยและผ้้วิิจััยห้ร่อไม่	ดังนั�น	ผ้้วิิจััยจัึง
จัำเป็็นต่้องม่มาต่รการท่�ชุัดเจัน	เพ่�อส่ร้างควิามมั�นใจัให้้กับผ้้ร่วิมวิิจััยในควิามเป็็น
ส่่วินต่ัวิของการส่นทนา	 การเก็บรักษาไฟ่ล์ท่�เก่�ยวิข้อง	 และการวิิเคราะห้์ข้อม้ล	
(Palys	&	Atchinson,	2012;	Tiidenberg,	2018)	นอกจัากน่�	ยังมข่อ้ควิรพิจัารณา
ในด้านจัริยธ์รรม	เน่�องจัากเป็็นการดำเนินงานวิิจััยในชุ่วิงเวิลาท่�ยากลำบาก	ผ้้เข้า
รว่ิมวิจิัยัอาจัไดร้บัผลกระทบมากจัากการระบาดของโควิดิ-19	ทั�งทางรา่งกาย	จัติ่ใจั
เศรษฐกจิั	และส่งัคม	ผ้ว้ิจิัยัจังึต่อ้งพจิัารณาแนวิทางเพ่�อไมใ่ห้เ้ป็น็การรบกวินห้รอ่
เพิ�มภาระให้้กับผ้้เข้าร่วิมวิิจััยในชุ่วิงเวิลาวิิกฤต่เชุ่นน่�	 และในบางกรณ่	 อาจัต่้อง
พิจัารณาเล่�อนห้ร่อยกเลิกการวิิจััย		
	 สุ่ดท้าย	 ค่อบทเร่ยนด้านควิามเท่าเท่ยม	 การใชุ้ร้ป็แบบออนไลน์นั�น 
ไม่เห้มาะส่มส่ำห้รับทุกคน	 โดยเฉพาะกลุ่มเป็ราะบาง	 และกลุ่มท่�เข้าถึึงยาก	 
การป็รับไป็ใชุร้ป้็แบบออนไลน์จังึอาจัทำให้ป้็ระชุากรบางกลุม่ถึก้ละเลยไป็	ในระยะ
ส่ั�น	นักวิิจััยอาจัต่้องพิจัารณาร้ป็แบบอ่�นท่�เห้มาะส่ม	เชุ่น	การใชุ้เคร่อข่ายในพ่�นท่�
ในการเข้าถึึงกลุ่มเห้ล่าน่�	 ห้ร่ออาจัต่้องพิจัารณาเล่�อนงานวิิจััยออกไป็	 จันกวิ่าจัะ
ส่ามารถึลงส่นามได้อ่กครั�ง	เพ่�อให้้แน่ใจัวิ่ากลุ่มเป็ราะบางจัะไม่ถึ้กละเลย

ในโอกาส่	นักวิิจััยควิรใชุ้วิิกฤต่โควิิด-19	น่�	เป็็นโอกาส่ในการพัฒนางานวิิจััย	 
ให้้ม่คุณภาพและป็ระส่ิทธ์ิภาพเพิ�มยิ�งขึ�น	
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	 วิกิฤต่ครั�งน่�	ทำให้ง้านวิจิัยัจัำนวินไม่นอ้ยต้่องเป็ล่�ยนจัากวิธิ์ก่ารดั�งเดิมท่�ต่อ้งเดินทางไป็เก็บขอ้มล้
ด้วิยต่นเอง	 เป็็นการเก็บข้อม้ลผ่านชุ่องทางออนไลน์	 นักวิิจััยจึังควิรใชุ้โอกาส่น่�ในการวิิเคราะห์้ต้่นทุน
ป็ระส่ทิธ์ผิลระห้วิา่งการดำเนนิงานวิจิัยัออนไลนเ์ป็รย่บเทย่บกบัการเดนิทางไป็เกบ็ขอ้มล้ดว้ิยต่นเอง	ส่ำห้รบั
การส่นทนากลุ่มห้ร่อการส่ัมภาษณ์ในบางห้ัวิข้อการวิิจััยห้ร่อกลุ่มป็ระชุากร	 อาจัพบวิ่าการใชุ้ชุ่องทาง
ออนไลน์ม่ควิามคุ้มค่ากวิ่าอย่างชุัดเจัน	และควิรดำเนินต่่อไป็แม้จัะไม่ม่การระบาดของโควิิด-19	แล้วิก็ต่าม
แต่่ในบางห้ัวิข้อการวิิจััยห้ร่อกลุ่มป็ระชุากรอาจัพบวิ่าต่้นทุนท่�ลดไม่คุ้มค่ากับการเส่่ยโอกาส่ในการ																	
ม่ป็ฏิิสั่มพันธ์์โดยต่รงกับผ้้เข้าร่วิมวิิจััย	 ดังนั�น	 วิิกฤต่ครั�งน่�ควิรเป็็นโอกาส่ในการเร่ยนร้้ควิามเห้มาะส่มใน								
การใชุ้ชุ่องทางออนไลน์	เพ่�อพัฒนางานวิิจััยให้้ม่ป็ระส่ิทธ์ิภาพยิ�งขึ�นวิิกฤต่ครั�งน่�	อาจัเป็็นโอกาส่ในการเพิ�ม
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