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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง “Covid -19 กับมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง ผลกระทบและการจัดการ

ความเสี่ยงกรณีศึกษา : ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองปาตองสถานที่ทองเที่ยวที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อัน

สงผลกระทบตอกลุมมอเตอรไซครับจางดานวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาวิธีการจัดการใน

การรับมือของกลุมมอเตอรไซครับจางที่มีตอความเสี่ยงในการติดเช้ือจากโรคโควิด -19 ในชวงที่เกิด

การแพรระบาด โดยเลือกกลุมตัวอยางในรูปแบบการซุม (Snowball sampling) และศึกษาผานกลุม

ตัวอยางจากการสัมภาษณเปนรายบุคคลจำนวน 10 คน และกลุมจำนวน 5 คน โดยเลือกผูที่ประกอบ

อาชีพมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 และ

มาตรการเฝาระวังควบคุมของรัฐนำไปสูวิธีการจัดการและรับมือกับความเสี่ยงที ่เกิดขึ้นทั ้งดาน

เศรษฐกิจและสุขภาพ 



 

ข 

 

 ผลการศึกษาพบวาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2530 ทำใหเมืองปาตองกลายเปน

เมืองทองเที ่ยวที่มีชื ่อเสียง ทำใหผู คนหลั ่งไหลเขามาประกอบอาชีพภายในพื ้นที่และรูปแบบ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสงผลใหอาชีพมอเตอรไซครับจางมีความสำคัญซึ่งเกี ่ยวของสัมพันธกับการ

เดินทางของผูคนภายในเมือง เมื ่อการแพรระบาดของโรคโควิด -19 เกิดขึ ้นไดสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสภาพความเปนเมืองทองเที่ยวที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจ ธุรกิจการทองเที่ยวปด

ตัวลง ผูคนเดินทางออกนอกพื้นที่สงผลใหอาชีพมอเตอรไซครับจางไดรับผลกระทบทั้งทางดานอาชีพ

เศรษฐกิจ ภาระคาใชจาย นำไปสูการปรับตัวโดยมีปจจัยมาจากการประกาศมาตรการควบคุม เฝา

ระวังโรคของรัฐที่ทำใหมอเตอรไซครับจางเกิดการปรับตัวในดานวิถีชีวิต เศรษฐกิจ เชน การหารายได

เสริมจากงานตาง ๆ ไดแก งานที่ใชแรง งานขนยาย งานขนขยะ ขณะที่มุมมองความเขาใจและการ

จัดการความเสี่ยงตอโรคโควิด -19 ของมอเตอรไซครับจาง สวนใหญมีมุมมองตอโรคที่สงผลเสียตอ

เศรษฐกิจมากกวาสุขภาพ อีกทั้งวิธีการจัดการกับความเสี่ยงของมอเตอรไซคเลือกที่จะปฎิบัติตาม

รูปแบบพฤติกรรมที่เรียกวา New Normal หรือ วิถีชีวิตวิถีใหม ซึ่งเปนชุดความรูที่เกิดขึ้นใหม โดยมี

ขอกำหนดทางสังคมและกฎหมายใหทุกคนตองปฏิบัติตาม รวมทั้งยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพ่ือที่จะ

ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางตอไป 
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 การทำวิทยานิพนธเลมน้ีเกิดขึ้นจากความพยายามทุมเททั้งพลังกาย ความคิด จิตใจ ผานหยด

น้ำตา ในชวงระยะเวลา 1 ป ภายใตความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทามกลางการระบาดของ

โรคโควิด -19 ที่ทำใหการพบปะกับเพื่อน ๆ ลดนอยลง การที่ตองทำงานในความกดดันที่ไมสามารถ

ออกไปพบปะกับเพื่อนฝูง ความสับสนในการทำความเขาใจกับทฤษฎีและความพยายามที่จะเขียน

เนื้อหาใหออกมาในแตละบท หลายครั้งที่ทำใหฉันเกิดความรูสึกกดดัน สับสน หมดไฟในที่จะลงมือทำ 

เบ่ือหนาย แตทายที่สุดแลวดิฉันก็สามารถทำใหวิทยานิพนธเลมน้ีออกมาเสร็จสมบูรณ  

 ขอขอบพระคุณ อาจารยณีรนุช แมลงภู อาจารยที่ปรึกษา ผูคอยใหคำแนะนำ ชี้แนะเนื้อหา

ขอมูลอันสับสนของฉันใหออกมาเสร็จลุลวงไปดวยดี รวมทั้งคอยเปนหวงสภาพจิตใจของดิชั้นใหรูสึก

ไมกดดันกับการทำวิจัยมากจนเกินไป และขอขอบคุณอาจารยภาควิชามานุษยวิทยาทุกทานที่ให

ความรูแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ในการทำความเขาใจ ยอมรับกับสังคมมากย่ิงขึ้นตลอดจนจบการศึกษา  

 ขอขอบพระคุณครอบครัว โดยเฉพาะคุณแมที ่คอยใหกำลังใจ คอยเปนหวงและเปนผูที่

สามารถจัดการกับอารมณความรูสึกเศรา กดดันของฉันใหกลับมาอยูในสภาวะปกติ ที่ไมเครงเครียด

จนเกินไป และขอขอบพระคุณพอผูที่ทำใหการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลของฉันมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ เอกมานุษยวิทยาทุกคนที่คอยใหกำลังใจ ถามไถปญหา และพูดคุยใหฉัน

สามารถลดความเครียด ความกดดันที่เกิดจากการทำงาน โดยเฉพาะ คุณหลิน (เจิน, ดู หรือคุณพ่ี) ผูที่

สรางเสียงหัวเราะใหกับชีวิตมหาลัยตลอด 4 ป คอยเปนกำลังใจและเพื่อนคนสำคัญที่ทำใหชีวิตใน 

มหาลัยของฉันมีความสุข ตลอดจนเพื่อน ๆ จากมัธยมอยาง เพื่อนบัว เพื่อนแพร ที่ชวยแปลงาน

เอกสารที่จะใชในงานของฉันใหเขาใจมากยิ่งขึ้น  

 ทายที่สุดนี้ขอบคุณตัวฉันเองที่ถึงแมจะสูญเสียน้ำตาและความรูสึกใหกับการทำวิจัยในครั้งน้ี

ในหลาย ๆ ครั้ง แตดวยความทุมเทที่อาจมากจนเกินไปก็สามารถทำใหฉันเรียนรูสภาวะความกดดัน

จากการทำงานของตัวเองและสามารถที่จะจัดการกับอารมณ ความเครียดใหสามารถทำวิทยานิพนธ

เลมน้ีตอจนออกมาสมบูรณที่สุดเทาที่ตัวเองจะทำได  ขอบคุณและภูมิใจในตัวเองมาก ๆ ขอบคุณคะ  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 ปรากฏการณการแพรระบาดของเชื้อ Coronavirus เริ่มขึ้นตั้งแตปลายเดือนธันวาคมป พ.ศ. 

2562 จากการติดเช้ือของประชาชนภายในมลฑลอูฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพรระบาดไปยัง

พื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายในชวงเวลาตนป พ.ศ. 2563 เชื้อไวรัสดังกลาวเกิดการแพรระบาดไปยัง

ตางประเทศ ทำใหมียอดผูคนติดเชื้อและผูเสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว ดวยเหตุน้ี

องคการอนามัยโลก (WHO) จึงประกาศภาวะฉุกเฉินใหการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ

ใหมเปน "การระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจากเชื้อลุกลามไปใน 118 ประเทศและดินแดนทั่ว

โลก และมีผูติดเชื้อกวา 121,000 คน ทั้งไดคราชีวิตผูคนไปแลวกวา 4,300 ราย พรอมตั้งชื่อโรค

ทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา "โควิด-ไนนทีน" (Covid -19) ยอมาจากคำวา 

Coronavirus disease 2019 (BBC News, 2020) จากการประกาศภาวะการแพรระบาดขององคการ

อนามัยโลกจึงทำใหประเทศทั่วโลกพยายามจัดการ ควบคุมการแพรระบาดของโรคชนิดนี้ โดยการ

ระบาดของโรคน้ีสงผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและภาวะสุขภาพ ชีวิตประจำวันของ

ประชากรทั่วโลก  

  สำหรับประเทศไทยการแพรระบาดของโรคชนิดน้ีสรางความเสียหายใหแกภาคธุรกิจการ

ทองเที ่ยวทั ่วประเทศและการติดเชื ้อของคนในประเทศเปนผลมาจากการเดินทางเขามาของ

นักทองเที่ยวจีน และผูที่เดินทางกลับมาจากตางประเทศที่มีประวัติการเดินทางมาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนจนนำมาสูการแพรระบาดภายในประเทศที่เกิดขึ้นมาต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2563 สงผล

ตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารโลก ไดศึกษาวิเคราะหแนวโนมผลกระทบดานเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซฟิกประจำเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563 ของการเกิดโรคระบาดโควิด -19 

นำมาสูความตื่นตระหนกใน 3 ดานตอประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก

(EAP) ประกอบดวย ตัวของโรคระบาด ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการควบคุมการ
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แพรระบาด และการตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลก ถึงแมภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟกจะไดรับ

ความทุกขจากเชื้อโรคนอยกวาภูมิภาคอื่นของโลก เนื่องจากมีกลยุทธในการตรวจสอบคัดกรองโรค 

และการใหขอมูลแกประชาชนโดยมีพฤติกรรมแบบปองกันไวกอน อยางไรก็ตามโรคระบาดชนิดนี้ยัง

สรางผลกระทบไปสูการลดกิจกรรมดานเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเปนสวนสำคัญที่ทำใหเกิดชนชั้นที่เรียกวา 

“คนจนกลุมใหม” และนอกจากนี้การแพรระบาดของโรคโควิด -19 อาจสงผลกระทบในระยะยาวตอ

การเติบโตที่สรางความเสียหายตอการลงทุน ทั้งในสวนของทุนมนุษย และผลผลิตการลงทุน อยางการ

เปนหนี้สินของภาครัฐและเอกชนที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเจ็บปวย การ

วางงาน และการปดโรงเรียน ซึ่งนำไปสูการดอยสภาพของตนทุนมนุษย และการปดตัวลงของธุรกิจ

และการหยุดชะงักที่จะสงผลตอความสัมพันธระหวางลูกจางกับบริษัท และการหยุดชะงักของการคา

อาจสงผลเสียตอผลผลิตการลงทุนนำไปสู การจัดสรรที ่ด อยประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้ง

ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (World Bank, 2020) และจากการวิเคราะหแนวโนมของธนาคารโลก

หากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ยังเกิดขึ้นยาวนานตอไปอาจสงผลกระทบทั่วทุกภาคสวน 

อยางไรก็ตาม ธุรกิจการทองเที่ยวยอมไดรับผลกระทบจากการควบคุมการระบาดของโรคเปนอันดับ

แรก ๆ  

 จังหวัดภูเก็ตพบผูติดเชื้อโควิด -19  โดยนายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตแถลง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 วา ตั้งแต 5 มกราคม - 19 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ต มีผูปวยยืนยันโรค

โควิด -19 เกิดขึ้นจำนวน 5 ราย0

1 สามารถรักษาหาย และสงตัวกลับจำนวน 2 ราย กำลังรักษาอาการ 

3 ราย โดยผู ปวยทั ้ง 5 รายนี ้เปนนักทองเที ่ยวชาวจีนเดินทางมาจากเมืองอู ฮ่ันและครอบครัว

นักทองเที่ยวจากประเทศเดนมารก และผูปวยมีการสัมผัสกับผูอื่นอยูประมาณ 123 คน ทั้งนี้ทาง

จังหวัดไดเขาตรวจวัดผูที่มีความเสี่ยงและเฝาระวังตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับมาตรการคัดกรอง

 
1 ผูติดเชื้อทั้ง 5 รายแรกในจังหวัดภูเก็ตประกอบไปดวย รายที่ 1) ผูหญิงชาวจีน อายุ 32 ป เปนนักทองเที่ยว

จากเมืองอูฮั ่น ผลการรักษาหายเปนปกติ มีผู สัมผัสเสี่ยงสูง 34 ราย รายที่ 2) ผูชายชาวจีน อายุ 35 ป 

นักทองเที่ยวจากเมืองอูฮั่น ผลการรักษาหายเปนปกติ มีผูสัมผัสเสี่ยงสูง 57 คน รายที่ 3, 4 และ 5 เปน

ครอบครัวนักทองเทีย่วจากประเทศเดนมารก พออายุ 48 ป แมอายุ 39 ป ลูกอายุ 7 ป ทั้ง 3 รายอยูระหวาง

การรักษาที่โรงพยาบาล อาการอยูในเกณฑที่ดี ผูปวยรายนี้มีผูสัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 32 ราย (ไทยโพสต, 

2563)  
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ที่ทาอากาศยานภูเก็ตตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2563 จนถึง 20 มีนาคม 2563 มีผูเดินทางที่คัดกรอง

สะสม จำนวน 1,164,903 คน และที่ทาเทียบเรือ จำนวน 38,327 คน จังหวัดภูเก็ตไดออกประกาศ

คำสั่งเรื่องปดสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยตั้งแตเมื่อวันที่ 18 

มีนาคม 2563 ใหปดบริการสนามกีฬาทุกประเภทชั่วคราวจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย รวมถึง

สถานที่ประกอบกิจการนวดแผนโบราณหรือแผนไทย โรงมหรสพ และสถานประกอบการที่เปด

ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ โดยใหปดชั่วคราว 14 วัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

นอกจากน้ันยังออกประกาศมาตรการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคโควิด -19 สำหรับกลุมผูเดินทางมา

จากประเทศเสี่ยงตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการใหบริการรวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

สำหรับประชาชนทั่วไป เปนการปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของโรคในจังหวัดภูเก็ต (ไทยโพสต, 

2563) 

 แมภาครัฐทางจังหวัดพยายามควบคุมยอดผูติดเชื้อใหอยูในระดับที่สามารถควบคุมได แตการ

ระบาดยังคงเพิ ่มสูงขึ ้น ทำใหผู ประกอบอาชีพที ่เปนกลุ มเสี ่ยง อันไดแก ผูข ับรถแท็กซี่ 12 และ

มอเตอรไซครับจาง2

3 พนักงานโรงแรม ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา พนักงานในสถานบันเทิง มีโอกาส

ติดเช้ือจากการสัมผัสกับนักทองเที่ยว บริเวณพ้ืนที่ตำบลปาตอง จังหวัดภูเก็ต มีโอกาสที่จะแพรเช้ือไป

ยังผูที่ใกลชิดและครอบครัว ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมการแพรระบาด จังหวัดภูเก็ตจึงออกมาตรการ

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตเรื่อง ปดสถานที่ที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

โควิด -19 เริ่มตั้งแต วันที่ 2 เมษายน 2563 โดยใหปดโรงแรมที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

และสถานที่เสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พื้นที่

ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 มีคำสั่งหามประชาชนเขา – ออก

บริเวณพ้ืนที่ตำบลปาตอง เวนแต ยานพาหนะสำหรับการขนสงสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค แกสหุงตม 

น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือการแพทย ยานพาหนะกูชีพ กูภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินและรถที่ใชใน

ภารกิจของราชการ พรอมทั้งกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรคภายในพื้นที่ โดยใหปดสถานประกอบการ

 
2  ผูประกอบอาชีพรถยนตรับจาง (สาธารณะ) โดยคนในพื้นที่ตำบลปาตองมักใชคำวา แท็กซี่ 
3  สำหรับอาชีพ รถจักรยานยนตรับจาง ผูคนในพื้นที่ตำบลปาตองมักใชเรียกอาชีพนี้วา มอเตอรไซครับจาง 

หรือ มอไซครับจาง บางครั้งอาจใชคำวา วินมอไซค เพื่อความสะดวกในการเรียกใชบริการ   
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ทองเที่ยวและโรงแรมที่ใชในการทองเที่ยว รวมทั้งหามมิใหประชาชนออกนอกเคหะสถานหรือบริเวณ

สถานที่พำนักของตนเอง เพื่อปองกันตนเองจากการรับเชื้อและการกระจายของเชื้อ (จังหวัดภูเก็ต, 

2563) 

 จากการออกคำสั่งทางราชการของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตยังคงมี

ยอดผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดเปนคนไทยที่ประกอบอาชีพภายในจังหวัด วันที่ 9 เมษายน 2563 

จังหวัดภูเก็ตจึงออกคำสั่งประกาศปดพื้นที่รอยตอระหวางตำบลทั่วทั้งจังหวัด และสถานประกอบการ

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว เพื่อควบคุมการเดินทางเคลื่อนยายของประชาชน เวนแตบุคลากรทาง

การแพทยและขาราชการในหนวยตาง ๆ ยานพาหนะสำหรับสินคาอุปโภคบริโภค เช้ือเพลิง ยังคง

สามารถเดินทางผานได พรอมตั้งจุดคัดกรองเชื้อโรคโดยรวมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพ่ือ

ควบคุมการเดินทาง หากประชาชนจำเปนจะตองเดินทางไปยังพ้ืนที่ตำบลอ่ืน ๆ ภายในจังหวัด จะตอง

ไดรับอนุญาตจากนายอำเภอหรือไดรับมอบหมายคำสั่งของนายอำเภอ พรอมทั้งออกมาตรการปองกัน 

โดยการวัดไขประชาชนในพ้ืนที่ เฝาสังเกตการณและทำการกักตัวผูที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือ  

 ขณะที่วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผานมาจังหวัดภูเก็ตไดออกคำสั่งปดสถานที่รานคาหรือสถาน

ประกอบการขายสุราเปนการชั่วคราวและสถานประกอบการสำหรับกิจการธุรกิจการทองเที่ยว อาทิ 

ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจจำหนายบัตรโดยสารยานพาหนะ ธุรกิจหองพัก ธุรกิจเชารถหรือเรือ และธุรกิจ

ขนสงผูโดยสาร ธุรกิจดำน้ำและสันทนาการ เปนตน แตการควบคุมการแพรระบาดยังคงเพิ่มสูงอยาง

ตอเน่ือง จนเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตไดออกขอกำหนดปดเสนทางเขา-ออก ในพ้ืนที่ที่

มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดและติดเช้ืออยางรุนแรง จำนวน 3 พ้ืนที่ อันไดแก พ้ืนที่ถนนสายบางลา 

(Walking Street) ตำบลปาตอง อำเภอกะทู โดยหามบุคคลและยานพาหนะเขา - ออก จากถนนสาย

ดังกลาวอยางเด็ดขาด เวนแตผูที่พำนักอยูในเขตพ้ืนที่หรือหนวยงานที่มีความจำเปน เมื่อสามารถ

ควบคุมการแพรระบาดและการติดเชื้อไดในระดับที่นาพอใจ ทางจังหวัดจึงออกคำสั่งประกาศ เรื่อง 

ผอนคลายการบังคับการปดสถานที่และมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด -19) ในทองที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยสามารถเปดสถานที่รานคา 

สถานประกอบการโรงแรม ธุรกิจใหเชายานพาหนะ และชายหาดทุกแหงในจังหวัด ในระยะเวลาที่ได

ออกขอกำหนดมาตรการปองกันโรค และประชาชนสามารถเดินทางขามเขตพื้นที่รอยตอระหวาง

ตำบลในจังหวัดภูเก็ตได (จังหวัดภูเก็ต, 2563)  
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 ในชวงระยะเวลาที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ไดเกิดความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตำบล

ปาตองซึ่งเปนเมืองการทองเที่ยวจากการควบคุมมาตรการของรัฐ คำสั่งปดบริการสถานประกอบ

โรงแรมและภาคธุรกิจ หามรวมกลุมทำกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ และหามชาวบานในพื้นที่ตำบลปา

ตองเดินทางออกนอกพื้นที่รอยตอตำบลภายในจังหวัดและหามบุคคลภายนอกเขา – ออกพื้นที่ตำบล

ปาตอง สงผลกระทบอยางยิ่งตออาชีพมอเตอรไซครับจางซึ่งเปนอาชีพที่สามารถเคลื่อนที่ไดอยู

ตลอดเวลาและมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและแพรเชื้อผานลูกคาที่มาใชบริการ วิถีชีวิตความเปนอยู

และพฤติกรรมของมอเตอรไซครับจางจำเปนตองปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคเขามา

ภายในพื้นที่ผานกลุมนักทองเที่ยวและผานการสัมผัสกับลูกคาโดยตรง และระวังไมใหเปนพาหะของ

โรคขณะที่อยูในชวงเวลาของการทำงาน โดยรายไดและจำนวนลูกคาที่ลดนอยลงในชวงที่มีการออก

ประกาศของรัฐ รวมถึงพฤติกรรมการปองกันโดยการสวมใสหนากากอนามัยและพกแอลกอฮอลลาง

มือเพื่อปองกันการติดเชื้อ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตองปรับเปลี่ยนในชวงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด -

19 ทำใหการทองเที่ยวและการเคลื่อนยายของผูคนในเมืองเกิดหยุดชะงักจากการออกคำสั่งมาตรการ

ของรัฐ ดังนั้นงานคึกษาคนควาชิ้นนี้จึงตองการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ตอผู

มีอาชีพมอเตอรไซครับจางในพื้นที่ตำบลปาตอง อาชีพที่มีความแตกตางจากอาชีพบริการขนสงทั่วไป 

เนื่องจากเปนอาชีพที่มีเสนทางการเดินทางที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูใชบริการในแตละ

วัน ตางจากอาชีพขับรถสองแถวเน่ืองจากอาชีพรถสองแถวมีเสนทางที่ถูกกำหนดไวโดยผูประกอบการ

เอง ขณะที่การสัมผัส ใกลชิดกับลูกคาในชวงระยะเวลางานของอาชีพมอเตอรไซครับจางที่มีความเสี่ยง

สูง จากลักษณะงานผานตำแหนงการนั่งระหวางผูขับขี่และผูใชบริการ ซึ่งตางจากอาชีพขนสงทั่วไป

อยางรถแทกซี่หรือรถตุกตุกที่มีระยะหางระหวางผูขับกับผูใชบริการอยูพอประมาณทำใหลดโอกาสตอ

การสัมผัสกับเชื้อนอยกวาหากเทียบกับอาชีพมอเตอรไซครับจาง การศึกษาครั้งน้ีใชแนวคิดวัฒนธรรม

ความเสี่ยงกับสุขภาพภายใตกรอบระบาดวิทยาวัฒนธรรม และมโนทัศนการเคลื่อนยาย (Mobility) 

โดยทำความเขาใจความสัมพันธของอาชีพมอเตอรไซครับจางและการพัฒนาภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว 

ซึ่งจะทำใหเห็นความสัมพันธระหวางผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 กับบริบททาง

เศรษฐกิจและสังคมของอาชีพมอเตอรไซครับจาง และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและพื้นที่ของตำบลปา

ตอง ประเด็นตอมาทีง่านศึกษาคนควาช้ินน้ีนำเสนอคือผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยเฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมของผูมีอาชีพมอเตอรไซครับจางในชวงที่มีการระบาดของโรคดังกลาว และการปรับตัว 
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ตลอดจนกลวิธีของกลุมมอเตอรไซครับจางในการดำรงชีวิตอยูในภาวะที่ตองปองกันการระบาดของ

โรค  

 

จังหวัดภูเก็ต.(2563).“ปดสถานที่เสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโค

วิด -19พ้ืนที่ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต.” 4 เมษายน. 
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วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองปาตองสถานที่ทองเที่ยวที่มีการแพร

ระบาดของโรคโควิด -19 สงผลกระทบตอกลุมมอเตอรไซครับจางดานวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ  

2. เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการในการรับมือของกลุมมอเตอรไซครับจางที่มีตอความเสี่ยงในการติดเช้ือ

จากโรคโควิด -19 ในชวงที่เกิดการแพรระบาด  

 

คำถามของการศึกษาและสมมติฐานของการศึกษา 

 คำถามของการศึกษา 

1. พัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจของเมืองปาตองเปนอยางไรสงผลใหอาชีพ

มอเตอรไซครับจางมีความเปราะบางเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -19   

2. การแพรระบาดของโรคโควิด -19 สงผลกระทบอยางไรตอกลุมมอเตอรไซครับจางในเมือง

ปาตอง 

3. กลุมมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองมีวิธีจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพรระบาด

ของโรคโควิด -19 อยางไร 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รัฐจึงเริ่มผลักดันพัฒนาการดานการเมือง

และเศรษฐกิจทำใหตำบลปาตองกลายเปนเมืองที่พึ่งพาการทองเที่ยวเปนหลัก ดังนั้นเมื่อเกิดปราฎ

การณที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว เมืองจึงประสบปญหาทางเศรษฐกิจมากเพราะไมมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอื่น ๆ รองรับ เชน การแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ที่สงผลตอวิถีชีวิต สังคมและ

เศรษฐกิจของกลุมมอเตอรไซครับจาง ดวยเหตุน้ีกลุมมอเตอรไซครับจางจำเปนจะตองปรับตัว จัดการ

กับปญหาตาง ๆ ผานองคความรูที่รับจากรัฐ  
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ขอบเขตของการศึกษา  

 1. กลุมคนที่ศึกษา  

 งานศึกษาคนควาชิ้นนี้เนนศึกษากลุมผูมีอาชีพมอเตอรไซครับจางในตำบลปาตอง ที่ไดรับ

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการทองเที่ยวอันเนื่องมาจากการแพรระบาดและมาตรการปองกัน

การระบาดของโรคโควิด -19 

 2. พ้ืนที่วิจัยภาคสนาม 

 ศึกษาปรากฏการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 (Covid -19) ในพื้นที่ตำบลปาตอง 

อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ตั้งแตบริเวณถนนพระบารมี, ถนนสวัสดิรักษ, ถนนสายน้ำเย็น, ถนน

ราษฎรอุทิศ 200 ป ไปจนถึงบริเวณถนนทวีวงศ เนื่องจากเปนบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบการ

ธุรกิจทองเที่ยว สามารถพบเห็นกลุมมอเตอรไซครับจางกระจายอยูโดยรอบของเมืองปาตองและเปน

พื้นแรกที่มีการใชมาตรการปองกันการระบาดตาง ๆ พรอมทั้งไดรับผลกระทบมากที่สุด เมื่อเกิดการ

ระบาดสงผลใหกลุมคนที่ศึกษามีจำนวนมากกวาหากเทียบกับเมืองอ่ืน ๆ ในจังหวัดภูเก็ต 

 3. ขอบเขตดานเน้ือหา 

   ศึกษาการแพรระบาดของโรคผานงานวิจัยโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอดีต ตั้งแตประวัติศาสตร

การแพรระบาดของโรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลตอวัฒนธรรม พฤติกรรม วิถีชีวิตของคนใน

สังคมโดยมีสาเหตุจากเชื้อโรค วิธีการจัดการ ปองกันกับโรคระบาดของกลุมเสี่ยงที่มีตอโรคระบาด 

นำมาสูการศึกษาการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ที่สงผลตอรูปแบบทางเศรษฐกิจการทองเที่ยวของ

เมืองปาตองและกลุมมอเตอรไซครับจางภายในพ้ืนที่ 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 งานศึกษาคนควา “Covid -19 กับมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง : ผลกระทบและการจัดการ

ความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต” เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถ

แบงออกเปนขั้นตอนดังน้ี  

1. แหลงขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเชิง

คุณภาพหนังสือ วิทยานิพนธ บทความวารสาร บทความจากสื่อออนไลน บทความวิชาการ งานวิจัย

เกี่ยวกับการระบาดของโรค บทความเกี่ยวกับโรคโควิด -19 บทความเกี่ยวกับการจัดการกับโรค
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ระบาด  วิถีชีวิตและการทำงานของอาชีพโดยสารสาธารณะ เชน รถจักรยานยนตรับจาง รถยนต

รับจาง  แนวคิดระบาดวิทยาวัฒนธรรมและการจัดการความเสี่ยง แนวคิดการเคลื่อนยาย (Mobility) 

ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหตอไป 

 2. แหลงขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาจากการลงพื ้นที ่ภาคสนามทาง

มานุษยวิทยา กอนการลงพื้นที่ผูศึกษาไดมีการติดตอกับกับบุคคลที่ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจาง

ในพื้นที่ปาตอง จัดเตรียมประเด็นคำถามในการสอบถามขอมูลเพื่อนำมาใชวิเคราะห มีการจัดเตรียม

พื้นที่และเตรียมตัวสำหรับพักแรม สำรวจสภาพบรรยากาศภายในพื้นที่ในชวงกลางวันและกลางคืน

เพื่อทำความเขาใจกับสภาพบรรยากาศในชวงที่ควบคุมการระบาดของโรค ในการเดินทางไปยังพื้นที่

ศึกษา ผูศึกษาใชเวลาในการเดินทางจากที่ตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตไปยังตำบลปาตองประมาณ 30 - 45 

นาที โดยรถจักรยานยนต เนื่องจากสะดวกใชเวลาในการเดินทางเพียงเล็กนอย ในการเลือกกลุม

สัมภาษณผูศึกษาใชวิธีการสุม (Snowball sampling) โดยใชวิธีการนั่งมอเตอรไซคไปรอบพื้นที่

ภายในเขตตำบลเพื่อหากลุมมอเตอรไซครับจางที่กระจายตามพื้นที่ในตัวเมืองตำบลปาตอง สัมภาษณ

จำนวน 15 คน แบงเปนรายบุคคล 10 คน ประกอบดวย นายสามารถ สินศิริ, นายณรงค, นายวิชาญ 

(นามสมมติ), นายศุภกร สิงหบำรุง และนางสาวจันทิมา อารียกุลานนท (ภรรยาของนายศุภกร), นาย

วารินทร (นามสมมติ), นายประวิต (นามสมมติ), นายประจักษ ขมิ้นทอง, นายสุชาติ เจริญทรัพย และ

สัมภาษณรายกลุมจำนวน 5 คน ไดแก นางสาวกานตพิชา, นายเอกธนา, นายพงศกร (นามสมมติ), 

นายบุญธรรม, นายวงศอัฑฒกร และนายประกอบ (นามสมมติ) ผูใหสมัภาษณมีอายุระหวาง 28 – 65 

ป ต้ังแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 โดยใชเครื่องมือวิจัยดวยวิธีการ

บันทึกเสียงและการจดบันทึก     

 3. การเลือกขอมูลจะสัมภาษณโดยมีหัวขอเบื้องตนที่ตั้งขึ้นเพื่อใหไดขอมูลที่มีแนวโนมอยูใน

กรอบที่จะศึกษา ผานการใหขอมูลในลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางกันจากการสัมภาษณแตละครั้ง 

โดยศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจและรูปแบบการจัดการของกลุมมอเตอรไซครับจางในชวงเกิดการ

แพรระบาด 

4. การจำแนกขอมูลและวิเคราะห คือ รวบรวมขอมูลและจำแนกขอมูลหลังจากลงพื้นที่เก็บ

ขอมูลสอบถามจากกลุมสัมภาษณภาคสนาม ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ นำขอมูลมาแยกจัดเปน

หมวดหมูตามลักษณะขอมูลที่ได เพื่อนำขอมูลทั้งหมดมาพิจาราณา นำไปสูการวิเคราะหและสรุปผล

การศึกษา 
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สถานที่ในการศึกษา   

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทำการเก็บขอมูลจากพื้นที่ภาคสนามทางกายภาพ คือ ตำบล

ปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต อันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มียอดติดเช้ือและการระบาดสูง  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. สรางองคความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของอาชีพมอเตอรไซครับจางและพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจของเมืองปาตองที่สงผลตออาชีพมอเตอรไซครับจางในชวงที่เกิดโรคระบาด 

2. สรางองคความรูเชิงชาติพันธุวรรณาเกี่ยวกับผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด 

-19 ที่เกิดกับอาชีพมอเตอรไซครับจาง  

3. สรางองคความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงตอโรคโควิด – 19 ในมุมมองของกลุม

อาชีพมอเตอรไซครับจางในพื้นที่ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนประโยชนตอการ

รับมือการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  

 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

 การศึกษาใชระยะเวลาประมาณ 11 เดือน โดยแบงเปน 4 ชวง ตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2563 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยแบงออกเปน 

มิถุนายน พ.ศ. 2563 - สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศึกษาขอมูลจากงานวิจ ัยเช ิงเอกสาร บทความ 

หนังสือ และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของอยางละเอียด 

เพ่ือทราบขอมูลเบ้ืองตนกอนลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

กันยายน พ.ศ. 2563 – กุมภาพันธ 2564 ศึกษาขอมูลจากการลงพื ้นที ่ภาคสนาม โดยการ

ส ัมภาษณกลุมต ัวอย างโดยใช ว ิธ ีการส ุ มกลุม

สัมภาษณแบบลูกโซ (Snowball sampling) 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564 นำขอมูลที่ไดจากเอกสารและการสัมภาษณนำมา

รวบรวม ตีความ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 - เมษายน พ.ศ. 2564 สรุป ตรวจทาน แกไข จัดทำรูปเลม 

 

 



11 
 

 

นิยามศัพท   

1.  ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่จัดอยูในวงศใหญที่สุดในบรรดา

ไวรัสที่พบทั้งในสัตวและคน ไวรัสโคโรนายังเปนสาเหตุทำใหเกิดความเจ็บปวยตาง ๆ ตั้งแตโรค

หวัดธรรมดาจนถึงโรคที่ทำใหเกิดความเจ็บปวยอยางรุนแรง เชน โรคทางเดินหายใจตะวันออก

กลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง (SARS) ผูที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 นี้จะมีอาการเชนเดียวกับผูปวยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยจะ

แสดงอาการตั้งแตระดับความรุนแรงนอย ไดแก คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข โดยในบางรายที่มี

อาการรุนแรงจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากรวมดวย บางรายเสียชีวิตไดแตพบไมบอยนัก 

แตหากผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจำตัว เชน เบาหวาน และโรคหัวใจ จะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการ

เจ็บปวยรุนแรงหากไดรับเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (World Health Organizatio, 20
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

 อาชีพมอเตอรไซครับจางเปนอาชีพที่ดำเนินอยูดวยการเคลื่อนที่รับสงผูโดยสารไปตามเสนทาง

และจุดหมายตาง ๆ ในเมือง การแพรระบาดของโรคโควิด -19 ทำใหรูปแบบเคลื่อนยายของผูคนที่

เปนผูโดยสารและผูขับขี่มอเตอรไซครับจางถูกจำกัด ขณะที่สถานที่ที่เปนจุดตั้งตนและจุดหมายของ

การเดินทางในตัวเมืองปาตองตองปดตามมาตรการควบคุมโรค งานวิจัยชิ้นนี้ตองการทำความเขาใจ

บริบททั้งทางพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจซึ่งทำใหอาชีพมอเตอรไซครับจางเปนอาชีพที่ดำรงอยูไดใน

เมืองปาตอง เพื ่อทำความเขาใจความสัมพันธระหวางบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของกลุม

มอเตอรไซครับจางกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด -19 งานวิจัยชิ้นนี้ยังมุงทำความ

เขาใจผลกระทบ ความเสี่ยงและการปรับตัวของผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางในสภาวะที่เมือง

ปาตองตองเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด -19 ผูศึกษาเห็นวาแนวคิดที่นาจะนำไปสูความเขาใจ

กลุมมอเตอรไซครับจางและการใชชีวิตของพวกเขาในภาวะที่มีการระบาดของโรคดังกลาว ไดแก 

แนวคิดเรื่องการเคลื่อนยาย (Mobility) และแนวคิดวัฒนธรรมความเสี่ยงกับสุขภาพภายใตกรอบ

ระบาดวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดแรกน้ันใหความสำคัญกับการเคลื่อนที่ เสนทาง และปฏิบัติการของคน

และวัตถุที ่เกี ่ยวของกับการเคลื่อนยายในฐานะประเด็นการศึกษาเพื่อทำความเขาใจสังคมและ

วัฒนธรรม แนวคิดที่สองสามารถนำมาใชทำความเขาใจพฤติกรรม วิธีการจัดการของกลุมมอเตอรไซค

รับจางที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และความเสี่ยงสัมผัสเช้ือโควิด -19 ในเมือง

ทองเที่ยวที่มีโอกาสสัมผัสหรือรับเช้ือจากลูกคาที่มาใชบริการและกลุมนักทองเที่ยว ภายในภาวะที่การ

เกิดการแพรระบาดของเช้ือไวรัสชนิดน้ี  

แนวคิดการเคลือ่นยาย (Mobility) 

 กระบวนทัศนการเคลื ่อนยาย (Mobility) ไดกลายเปนประเด็นศึกษาทางสังคมที ่ไดรับ

ความสำคัญ เน่ืองมาจากกระบวนการโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นในปจจุบันที่ทำใหมีการติดตอสื่อสารและ

การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และเขาถึงไดโดยผูคนจำนวนมากและหลากหลายกลุมมากขึ้น ทำใหเกิด
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การเคลื่อนยายหลากหลายรูปแบบโดยผูคนหลายกลุมมากขึ้นในสังคม การเคลื่อนยาย (mobility) 

หมายถึง กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของรายลอมการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว 

ในทางมานุษยวิทยา แนวคิดการเคลื่อนยายมองวา โลกทางสังคมของมนุษยนั้นเกี่ยวของและดำเนิน

ไปดวยการเคลื่อนยายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของคน วัตถุ ทุน อุดมการณ หรือสิ่ง

อ่ืน ๆ (Norum, 2020: 1) ในยุคปจจุบัน การเคลื่อนยายยังเปนกระบวนการที่สำคัญในวิกฤติการณ

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ไมวาจะเปนการระบาดของโรค SARS การกอการราย ภัยธรรมชาติ สงคราม 

หรือภาวะโลกรอน วิกฤตตาง ๆ เหลาน้ีเกิดขึ้นดวยการเคลื่อนยายและสงผลกระทบตอการเคลื่อนยาย

ของคนและสิ่งตาง ๆ การจัดการวิกฤติเหลานี้มักเกี่ยวของกับการควบคุมและจัดการการเคลื่อนยาย 

(Hannam, Sheller, and Urry, 2006: 1) Noel Salazar (2016: 2) เสนอวา การเคลื่อนยายนั้นเปน

หัวใจของการดำเนินชีวิตของคนหลายกลุมในโลกปจจุบัน ในสังคมตาง ๆ ในโลกก็มี ผูเคลื่อนที่ 

(movers) ที่หลากหลาย เชน กลุมนักทองเที่ยว นักแสวงบุญ แรงงานขามชาติ ผูลี้ภัย นักธุรกิจ ผูที่อยู

ในองคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน (NGOs) ผูที่ทำงานในองคกรระดับสากล นอกจากนี้ยังมีกลุม

เครือขายทางอาชีพที่มีความสัมพันธตอการเคลื่อนยาย เชน นักวิจัย นักกีฬา ศิลปน ทหาร นักเดินทาง 

เปนตน ตัวอยางกลุมเครือขายทางอาชีพศิลปนที่มีความสัมพันธตอการเคลื่อนยาย เน่ืองจากอาชีพ

ศิลปนเปนอาชีพที่ตองเดินทางไปจัดแสดงตามสถานที ่ตาง ๆ ไมวาจะเปนตางประเทศ หรือ

ภายในประเทศ ทำใหศิลปนจำเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงดานสังคมวัฒนธรรม

ของแตละพื้นที่ เพื่อใหสามารถเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของแตละพื้นที่และไมปฏิบัติผิดไปจากสิ่งที่

สังคมกำหนด 

แนวคิดการเคลื่อนยายใหความสนใจกระบวนการที่ คน สถานที่ และสิ่งตาง ๆ ไดกลายเปน

สวนหนึ่งของเครือขายของการเคลื่อนยายขามพื้นที่รูปแบบตาง ๆ และมองวา การทำความเขาใจ

กระบวนการเคลื่อนยายและสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเคลื่อนยายน้ันสามารถเปนเครื่องมือ

ในการทำความเขาใจปรากฏการณทางสังคมได (Elliot, Norum and Salazar, 2017: 2)  

การศึกษาโดยใชแนวคิดการเคลื่อนยาย ประการที่ 1 ในการศึกษาจะตองตั้งคำถามวาอะไร

เปนสิ ่งที ่นำใหผู คนมารวมกัน เกิดขึ ้นตั ้งแตเมื ่อไหร บอยแคไหน โดยพยายามสังเกตรูปแบบ

ความสัมพันธ เสนทางการเคลื่อนยายหรือเสนทางเดินทางของผูคน เชนกรณีงานศึกษาของ Normark 
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ที่เขาไปสังเกตการณเคลื่อนที่ของผูคนในชวงเวลาการทำงาน ชวงเวลาพัก ในสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิง ดวยการสังเกตบุคคลที่อยูโดยรอบสถานที่จะมาในชวงเวลาใด และเหตุการณตาง ๆ ในชวง

เวลานั้นเปนเชนไร ประการที่ 2 ใชวิธีการศึกษาในรูปแบบของงานชาติพันธุที ่ศึกษารูปแบบการ

เคลื ่อนยายทางวัฒนธรรมของกลุมคน วิถีชีวิตความเปนอยู เนนการสังเกตพฤติกรรมและการ

ปฏิสัมพันธรวมกลุมของบุคคล ที่มีตอสิ่งตาง ๆ รอบตัว เชน สภาพแวดลอม ประการสุดทาย คือ 

การศึกษาการเคลื่อนยายจะตองเชื่อมโยงถึงสถานที่หรือจุดที่ทำใหเกิดการเคลื่อนยายหรือจุดหยุดพัก

ของกลุมคน โดยที่จุดหรือสถานที่ดังกลาวเปนสิ่งที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดดวยตัวเอง เชน หอง

รับรอง หองพักผูโดยสาร รานอาหาร รานกาแฟ สวนสนุก โรงแรม สนามบิน สถานี จุดพักรถ ทาเรือ 

ฯลฯ สถานที่เหลานี้มีสวนทำใหเกิดการเคลื่อนยายของผูคน (Sheller and Urry, 2006: 217-219) 

ดังนั้นแนวคิดการเคลื่อนยายจึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนยายของมนุษย อันมีปจจัยที่สงผลตอการ

เคลื่อนยาย ไมวาจะเปน ทุน สถานที่ บุคคลหรือสิ่งของตาง ๆ ที่มีสวนทำใหเกิดการเคลื่อนยาย และ

ยังตองคำนึงถึง ความคิด ความเช่ือ คานิยม ประสบการณ สังคมและวัฒนธรรมของผูที่เคลื่อนยาย 

สำหรับแนวคิดการเคลื่อนยาย มีความแตกตางกับการเคลื่อนที่ (Movement) ตรงที่การ

เคลื่อนที่มักศึกษาเฉพาะลักษณะทางกายภาพ เริ่มจากจุดเริ่มตนของการเคลื่อนที่ไปยังจุดสิ้นสุด โดย

ไมสนใจในชวงระยะเวลาขณะที่เกิดการเคลื่อนที่ แตสำหรับการเคลื่อนยาย ศึกษาต้ังแตพ้ืนที่กายภาพ 

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที่ มิติทางสังคมในขณะเคลื่อนที่ ประสบการณและแรงกดดัน

ของผูที่อยูในสภาวะการเคลื่อนยาย วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ติดตัวมาจากสังคมเดิม โดยทั้ง 2 แนวคิดมี

ลักษณะที่แตกตางกัน (ประเสริฐ แรงกลา, 2561: 20-23) การศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ

แนวคิดการเคลื่อนยาย สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1.การเคลื่อนยายของกลุมแรงงาน 2. 

การเคลื่อนยายของกลุมอาชีพขนสงสาธารณะ  และประเภทวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอาชีพขนสง

สาธารณะ 

 สำหรับวรรณกรรมศึกษาการเคลื่อนยายของกลุมแรงงาน สมหมาย ชินนาค (2019) ใชมโน

ทัศนการเคลื่อนยายในการศึกษาความแตกตางของควาญชางที่เปนแรงงานขามชาติในสังคมสมัยใหม 

ภายใตวัฒนธรรมบริบทอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่ทำใหเกิดการเคลื่อนยายของแรงงานเพื่อนบาน

เพื่อเขามาประกอบอาชีพควาญชางในประเทศไทย โดยเครือขายควาญชางสัญชาติพมาและเครือขาย
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ควาญชางชาวกวยในปางชาง จังหวัดชลบุรี เครือขายควาญชางในยุคสมัยใหมมีการเดินทาง

เคลื่อนยายขามพื้นที่/ขามวัฒนธรรม โดยมีชางซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ทำใหควาญ

ชางรุนใหมสวนใหญเปนแรงงานตางชาติที่อพยพเขามา โดยรูปแบบการเคลื่อนยายแบบเรรอนไปตาม

เสนทางของธุรกิจปางชางในเมืองทองเที่ยวเพ่ือเลี้ยงชีพและประกอบอาชีพเปนผูเลี้ยงชาง นอกจากน้ี

เครือขายความสัมพันธของกลุมที่ทำอาชีพควาญชางสวนใหญมักเปนญาติหรือคนที่รูจัก  

 เสาวรีย ชัยวรรณ และวสันต ปญญาแกว (2019) วิถีชีวิตของควาญชางไทยในบริบทการ

ทองเที่ยวที่สงผลตอการดำรงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของกลุมผูประกอบอาชีพควาญชาง การกาว

เขาสูอาชีพควาญชาง ความสัมพันธระหวางคนกับชางของกลุมที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมจากชุมชน

เลี้ยงชาง อันเปนธุรกิจที่สำคัญอยางหนึ่งในการทองเที่ยว ผานชนกลุมนอยชาวกวยและกลุมผูอพยพ

ขามชาติที่เคลื่อนยายเขามาในประเทศไทย การขยายตัวของธุรกิจปางชางจากอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวที่สงผลตอการดำรงชีวิตเรรอนในโลกสมัยใหมที่อพยพตามเสนทางการขยายตัวทางธุรกิจ

การทั้ง 6 จังหวัด อันไดแก ชลบุรี ภูเก็ต อยุธยา กาญจนบุรี สุรินทรและเชียงใหม สัมภาษณและ

สังเกตการณเสนทางการเคลื่อนยาย โดยการเคลื่อนยายของกลุมควาญชางทั้ง 2 กลุมนั้นเกิดจาก

ปจจัยทั้งดานเศรษฐกิจและการขยายตัวของธุรกิจปางชางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึง

กอใหเกิดการอพยพไปตามพื้นที่ตาง ๆ นิมนตรา ศรีเสน (2019) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน

ไทยขามชาติผิดกฎหมายที่เขาทำงานในประเทศเกาหลีใตผานนายหนาผิดกฎหมาย โดยแรงงานไทย

สวนใหญมักเกิดขึ้นในครอบครัวชนช้ันกลาง ถึงแมปจจัยในการเคลื่อนยายของแรงงานไทย คือ รายได

ที่มีผลตอการตัดสินใจที่ทำใหเกิดการเคลื่อนยาย และปจจัยอื่น ๆ เชน โอกาสทางเศรษฐกิจ การรู

ชองวางทางกฎหมายและบทลงโทษ รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงขอมูลออนไลน หรือพยายาม

หาวิธีการผานกระบวนการเคลื่อนยายโดยนายหนาผิดกฎหมาย ทั้งในรูปแบบกลุมทัวรไกด และ

เดินทางดวยตนเองผานการติดตอกับคนรู จักที ่ทำงานอยู ในประเทศเกาหลีใต นอกจากนี ้การ

เคลื่อนยายของแรงงานไทยภายในบทความแรงงานผูเคลื่อนยายมักมีคนรูจักที่อาศัยอยูในเกาหลีใต 

และใชความรูในการเขาถึงสื่อออนไลนเพื่อการแสวงหาหนทางในการจัดหาที่พักและงานในปลายทาง 

ประกอบกับความรูทางดานกฎหมายตรวจคนเขาเมือง ระดับตนทุนทางภาษาที่อยูในระดับสื่อสารกับ

เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไดเปนอยางดี และประสบการณในการเดินทางทั่วโลกลวนมีสวนตอการ

กำหนดรูปแบบการอพยพยายถิ่นอยางผิดกฎหมาย  
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 มาลี สิทธิเกรียงไกร (2019) ศึกษาชีวิตลูกเรือประมงที ่อยู ในระหวางการเดินทางจาก

จุดเริ่มตนไปสูจุดหมาย โดยจุดเริ่มตนการเคลื่อนยายของลูกเรือ ในอุตสาหกรรมประมงน้ันมีผลมาจาก

ความตองการที่จะสะสมทุน ทำใหลูกเรือเลือกที่จะทำงานบนเรือประมงโดยมีเวลาเปนตัวกำหนด

สภาพชีวิตการทำงาน การเดินทางและประสบการณจากการเปนลูกเรือประมงทำใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงดานชีวิต เนื่องจากความพยายามควบคุมเวลาและสถานที่ของกลุมทุนในอุตสาหกรรม

ประมงผานไตกงที่พยายามควบคุมเวลาและระยะทางใหหดสั้นลง จึงทำใหชีวิตการทำงานของลูกเรือ

ประมงถูกทำใหหยุดนิ่ง การหยุดนิ่งในที่นี้ไมไดมีความหมายถึงรูปแบบทางกายภาพแตใหความหมาย

ในลักษณะทางวิถีชีวิตที่ตนเองไมสามารถประกอบอาชีพอื่นและไมสามารถหลบหนีออกไปจาก

เรือประมงที่แลนอยูภายในทะเลนี้ได จำเปนตองอยูภายใตอำนาจของไตกงเพียงอยางเดียว เนื่องจาก

ความพยายามของไตกงที่จะนำอาหารทะเลไปใหถึงตลาดดวยความรวดเร็ว จึงทำใหชีวิตลูกเรือจะตอง

อยูภายใตการควบคุมของไตกงซึ่งเปนตัวแทนของทุน (Capital) ที่สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายและการ

หยุดน่ิงของกลุมแรงงานอยางลูกเรือ   

 งานวรรณกรรมการเคล ื ่อนยายที ่ เก ี ่ยวข องก ับอาชีพขนสงสาธารณะของ Claudio 

Sopranzetti (2018) ใชมโนทัศนการเคลื่อนยายในการศึกษาชีวิตความเปนอยูของผูประกอบอาชีพ

มอเตอรไซครับจางในกรุงเทพ ฯ ในชวงวิกฤติการทางการเมืองของไทย การเกิดขึ้นของอาชีพมอเตอร

ไซตรับจางในกรุงเทพฯ มีขึ้นเนื่องจากบริบทของเมืองที่มีเสนทางซับซอนเปนตรอกซอยที่เกิดจาก

สภาพภูมิศาสตรของเมืองมีลำคลองตัดผาน ชีวิตที่เรงรีบเพื่อใหทันตอเวลาของผูคนในเมืองหลวง 

นำมาซึ่งการเลือกใชบริการมอเตอรไซครับจางของคนในสังคม นอกจากนี้อาชีพมอเตอรไซตรับจางยัง

เกี่ยวของกับการเมืองโดยการใชความรูและประสบการณชำนาญทางอาชีพมาเปนสวนตอรองกับ

อำนาจทางการเมือง  

 กลาวถึงรูปแบบการทำงานของผูที่ประกอบอาชีพนี้แตไมไดมีสวนเก่ียวของกับแนวคิดการ

เคลื่อนยาย เพื่อทำความเขาใจกับประสบการณชีวิตของคนที่เลือกประกอบอาชีพนี้ตองมีการปรับตัว 

ไดรับผลกระทบในรูปแบบใดบาง ณัฐจรี สุวรรณภัฎ (2546) ศึกษาประสบการณในชีวิตของกลุมอาชีพ

ขับแท็กซี่จากมุมมองของตนเอง การดำเนินชีวิตการทำงานประจำวันและการจัดการกับปญหาและ

ความเสี่ยงในสถานการณตาง ๆ เชน ปญหาในการจราจร ปญหาเกี่ยวกับผูโดยสาร การถูกจี้ปลน การ
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ถูกชักดาบหรือไมจายคาโดยสารของผูโดยสาร การถูกรีดไถจากเจาหนาที่ตำรวจ การเกิดอุบัติเหตุ 

ความเจ็บปวยและโรคจากการทำงาน โดยมีรูปแบบในการจัดการที่ไดรับมาจากรุนพ่ีและประสบการณ

โดยตรง   

 สำหรับงานวรรณกรรมขางตนสามารถนำมาใชในการอธิบายแนวคิดการเคลื่อนยายเพื่อตอ

ยอดมาเปนงานศึกษาคนควาเรื่อง “Covid -19 กับมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง : ผลกระทบ

และการจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต” มุงศึกษาบริบททาง

เศรษฐกิจการเมืองที่ทำใหอาชีพมอเตอรไซครับจางเกิดการเคลื่อนยาย โดยทำความเขาใจเสนทางการ

เคลื่อนยายของอาชีพมอเตอรไซครับจาง เศรษฐกิจ และชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำใหมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองไม

สามารถประกอบอาชีพไดเหมือนในสภาวะปกติ งานศึกษาคนควาชิ้นนี้ยังสำรวจการกระแสการ

เคลื่อนยายของเชื้อโรคโควิด -19 ที่สงผลตอการเคลื่อนยายของผูคน และศึกษาผลกระทบจากการที่

เมืองถูกทำใหเปนอัมพาต โดยเนนที่อาชีพมอเตอรไซครับจาง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ตองพึ่งพาการเคลื่อนยาย

   

แนวคิดวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพภายใตกรอบการระบาดวิทยาวัฒนธรรม 

 แนวคิดวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพภายใตกรอบการระบาดวิทยาวัฒนธรรม เปนแนวคิด

ที่กลาวถึงความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีตอโรคระบาด การทำความเขาใจความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาด

จำเปนตองศึกษาความหมายของกรอบแนวคิดระบาดวิทยาที่เปนพื้นฐานในการนำไปสูแนวคิดระบาด

วิทยาวัฒนธรรมที่อาศัยการตีความของคนในพื้นที่ที่มีตอโรค การจัดการกับโรคระบาดในแตละพื้นที่

และการตัดสินใจของกลุมคนที่เขาไปสัมพันธกับรูปแบบความเสี่ยง ตลอดจนความรู ปฎิบัติทางสังคม

วัฒนธรรมที่มนุษยใชตอบสนองตอความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไมได นำไปสูการตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจ

กอใหเกิดความเสี่ยง 

 ระบาดวิทยา (Epidemiology) เปนสาขาวิชาที่เกิดขึ้นในชวงตนศตวรรษที่ 19 จากการ

พัฒนาความรูทางคณิตศาสตรวาดวย “ทฤษฎีกฎความนาจะเปน (The calculus of probabilities)” 

กอนจะพัฒนาองคความรูกลายเปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหทางสถิติ โดยอาศัยความสัมพันธของ
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แบบแผนการเกิดโรคอันเปนหัวใจสำคัญของสาขาวิชาระบาดวิทยา และการเปลี่ยนผานทางสังคม

เศรษฐกิจภายใตระบบทุนนิยม ความกาวหนาทางคณิตศาสตร และการเปลี่ยนแปลงมุมมองของ

รัฐสมัยใหมในการบริหารปกครองประชากร โดยเนนศึกษาไปทีอัตราการเกิดของโรค (Occurrence) 

ที่ประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ อัตราความชุกของโรค (Prevalence rate) และอัตราอุบัติการณของ

โรค (Incidence rate) โดยวิเคราะหผานปฏิสัมพันธของระบาดวิทยา (Epidemiologic Triad) 

ประกอบดวย คน (Host) สิ่งกอโรค (Agent) สิ่งแวดลอม (Environment) และศึกษาการกระจายตัว

ของโรค (Distribution) ที่ประกอบดวย บุคคล (Person) สถานที่ (Place) และเวลา (Time) สำหรับ

การวิเคราะหปฏิสัมพันธของระบาดวิทยาที่ประกอบไปดวย คน สิ่งกอโรค สิ่งแวดลอมนั้นเปนสิ่งที่มี

ความเชื่อมโยงเขาดวยกัน (นวลปราง ประทุมศรี, 2560) การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย เกิดขึ้นในจังหวัดที่มีลักษณะเปนชุมชนเมือง มีผูคนอาศัยอยูหนาแนน พบการเคลื่อนยาย

เดินทางเขา – ออกของผูคนตลอดเวลา สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยของผูที่ติดเช้ือไวรัสสวนใหญมักไมได

รับการดูแลจึงทำใหบริเวณรอบบานพบลูกน้ำยุงลายซึ่งเปนพานะของการเกิดเชื้ออยูจำนวนมาก 

ดังนั้นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่มีบริบทของสิ่งแวดลอมซึ่งก็คือที่อยูอาศัยของผูติดเชื้อที่

ไมไดรับการดูแลเทาที่ควรจึงพบลูกน้ำยุงลายเปนจำนวนมากน้ันคือพาหะหรือสิ่งที่กอโรคที่นำไปสูผูติด

เชื้อนั้นก็คือคน และคนก็เปนสิ่งที่กอใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะตอการกอใหเกิดการติดเชื้อที่มาก

ขึ้น    

 ระบาดวิทยาเกิดขึ ้นครั ้งแรกในป ค.ศ. 1810 โดย Pierre Laplace นักคณิตศาสตรชาว

ฝรั่งเศส ซึ่งนำทฤษฎีวิเคราะหความนาจะเปนมาประยุกตใชในการศึกษาทางการแพทย ผานวิธีการ

เก็บขอมูลภาคสนามและวิเคราะหขอมูลทางสถิติในการรักษาวัณโรค ตอมาภายในปค.ศ. 1836 Louis 

ไดวิเคราะหอัตราความชุกของวัณโรคผานการเก็บขอมูลภาคสนามจากพ้ืนที่ที่เกิดการระบาดและพ้ืนที่

โดยรอบ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดของโรค ดังนั้นในการศึกษาการระบาดของโรคโดยใชแนวคิด

ระบาดวิทยาจะชวยใหผูศึกษาเขาใจแบบแผนการเกิดขึ้นของโรค รูปแบบของพฤติกรรมที่สงผลตอ

ความเสี่ยงดานสุขภาพ อีกทั้งสามารถคาดเดาแนวโนมการเกิดขึ้นของโรคผานกลุมประชากร ซึ่งขอมูล

จากการศึกษาโดยใชแนวคิดระบาดวิทยานั้นยังเปนพื้นฐานในการกำหนดมาตรการทางสุขภาพของรัฐ 

ทำใหสืบคนหาสาเหตุของการเกิดโรค การแพรระบาดของเชื้อ การกระจายของโรคและใชในการ

ควบคุมปองกันโรคตอไป (ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไรเงิน, 2561ก: 14-38)  



19 
 

 

 ระบาดวิทยาวัฒนธรรม เปนการศึกษาการแพรระบาดของโรคจำเปนตองอาศัยมุมมองของ 

“คนใน” ที่ใชในการอธิบายความหมายของโรคที่เกิดขึ้น พรอมทั้งทำความเขาใจบริบททางสังคมผาน

การมองปรากฏการณในรูปแบบของ “องครวม” เน่ืองจากการรับรูมุมมองของคนใน อันเปน

องคประกอบสำคัญในการศึกษาการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยและตัวกอโรค (Agent 

หรือ Pathogen) โดยอาศัยการตีความของคนในที่มีตอโรค ที่พยายามอธิบายใหความหมายผาน

กรอบวัฒนธรรม ความเชื่อทองถิ่น บทเรียนจากประวัติศาสตรในการจัดการกับโรค ประสบการณ

สวนตัว และการเรียนรูของชุมชนที่มีตอโรคและความเจ็บปวย และมักจะใหความหมายที่ตางจากชุด

ความรูของเจาหนาที่ทางการแพทย โดยชาวบานมักจะเชื่อมโยงเขากับระบบความเชื่อภายในทองถิ่น 

สำหรับมุมมองคนในที่จัดอยูในกลุมเสี่ยงโดยอาศัยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ผานการตีความเรื่องเลา

ที่มีตอความเจ็บปวย ประสบการณทางสังคม ความทรงจำ อารมณความรูสึก วัฒนธรรม โดยผูปวย

และบุคคลที่ถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยงสามารถตอบสนองตอสถานการณความเสี่ยงทางสุขภาพที่เกิดขึ้น 

เพื่อทำความเขาใจกับความเจ็บปวยและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผานการแพรระบาดของโรค ผานบริบท

ทางวัฒนธรรมของสังคมเพื่ออธิบายความหมายของความเจ็บปวย ความเสี่ยงที่มี่ตอโรค โดยมีปจจัย

เชิงโครงสรางทางสังคมเปนตัวกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ความรุนแรงเชิงโครงสราง เชน สิทธิ

ในการเขารักษา สิทธิในการศึกษา ความเทาเทียมทางสังคม ซึ่งมีเงื่อนไขชีวิตของคนในสังคมเปน

ตัวกำหนด (ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไรเงิน, 2561ข: 18-19) ดังนั้นการศึกษาระบาดวิทยา

วัฒนธรรมจึงเนนในการศึกษาบริบททางสังคมเพื่อเขาใจแบบแผนการเกิดโรคและใหความสำคัญกับ

โครงสรางซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ นอกจากนี้การศึกษาการ

ระบาดวัฒนธรรมของโรคผานปจจัยดานบุคคล สถานที่ และเวลา เพื่อทำใหรับรูถึงตนกำเนิดของโรค

ผานบทความวิถีวัฒนธรรมกับระบาดวิทยา บุคคล สถานที่ และเวลา สามารถสรุปใจความสำคัญดังน้ี 

1. บุคคล สามารถศึกษาผานคานิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐานทางสังคม เน่ืองจากแตละสังคม

มีทัศนคติและความเชื่อแตกตางกันไป นอกจากนี้ยังศึกษาในชวงของอายุในแตละวัย ความเชื่อทาง

ศาสนา ครอบครัวและการแตงงาน การบริโภคอาหารของแตละสังคมที่มีความสัมพันธกับการแพร

ระบาดของโรคที่เกิดขึ้น  
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2. สถานที่ ศึกษาการระบาดของโรคที่เกิดขึ ้นในสถานที่เปนพื้นที่สำคัญที่มีความสัมพันธ

เกี่ยวของกับมิติทางสังคมและระบบนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน เชนในบางพ้ืนที่ของการเกิดโรคระบาด

มักเปนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม พ้ืนที่ทางอำนาจและเขตแดน  

3. เวลา ปจจัยสำคัญที่สามารถคนหาสาเหตุของการระบาดไดเนื่องจาก ชวงเวลาแตละทองถิ่น

ชาวบานชุมชนจะสัมพันธกับวิถีชีวิต เชน ชวงเวลาพิเศษ ชวงเวลาทางศาสนาหรือปฏิทินรอบปของแต

ทองถิ่น (เสาวภา พรสิริพงษ, 2537: 54)  

การศึกษาแนวคิดระบาดวิทยาวัฒนธรรมสามารถศึกษาผานงานวรรณกรรมเริ ่มตั ้งแต

ประวัติศาสตรการแพรระบาดของโรคที่ทำใหวิถีชีวิต สังคมของคนในสังคมมีการปรับตัว การแพทยที่

กลายมาเปนสวนหน่ึงของการรักษา ความคุมเช้ือการระบาดของโรคต้ังแตอดีตจนถึงโรคระบาดที่อุบัติ

ขึ้นมาใหม โดยนภนาท อนุพงศพัฒน (2552) ศึกษาการเกิดขึ้นของโรคระบาดในประเทศไทยตั้งแต

อดีตจนถึงปจจบุันผานหลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาจากประเด็นการ

แพรระบาดของโรคผานการขยายเมืองและการจัดการดานอนามัยของรัฐ  

เสาวภา พรสิริพงษ (2537) กลาวถึงการศึกษาโรคระบาดในมุมมองของนักมานุษยวิทยา

การแพทยที่เขามาชวยศึกษาสาเหตุของการระบาดของโรคผานการสำรวจภาคสนาม และการทำงาน

รวมกันระหวางนักระบาดวิทยาและนักมานุษยวิทยาเพื่อคนหาตนตอโดยนักมานุษยวิทยาทาง

การแพทยมักใหความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ซึ่งนักระบาดวิทยามักใหความสำคัญกับการให

ความหมายของการเจ็บปวยในแงมุมของแพทยหรือทางวิทยาศาสตรและใหความสำคัญกับการศึกษา

เชิงคุณภาพที่เกี ่ยวกับรูปแบบและวิถีชีวิตของคน โดยใชวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตรเชิงสถิติ 

ในขณะที่นักมานุษยวิทยาทางการแพทยจะใหความสำคัญในตัวของบุคคล วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ

สังคมที่เกิดการระบาดของโรค เชน การแพรระบาดของโรค 

ชาติชาย มุกสง (2563) ประวัติศาสตรการแพรระบาดของโลกไดสรางความเสียหายในทวีป

ยุโรปนำมาสูการแพรระบาดในสังคมไทยต้ังแต โรคหา ไปจนถึง โรคซารส ที่สรางความเสียหายทั้งชีวิต

และทรัพยสิน การเกิดขึ้นของกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสรับเชื้อ โดยมีปจจัยทางพ้ืนที่ที่ทำใหเกิดการระบาด

อยางหนัก นำมาสูกระบวนการจัดการทางการแพทยของไทยที่รัฐพยายามทำความเขาใจและรักษา

โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเขาถึงความรูและความเขาใจที่มีตอโรคระบาดของไทยตั้งแตอดีตถึง



21 
 

 

ปจจุบัน ความเชื่อในวัฒนธรรมที่สงผลตอการจัดการควบคุมการแพรระบาดของโรค และการไดรับ

ความรูทางการแพทยจากตะวันตก นำมาซึ่งการเกิดขึ้นของการแพทยสมัยใหมในสังคมไทย  

 ชัชพล เกียรติขจรธาดา (2561) ศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรของระบบการดูแลรักษา

สุขภาพในสังคมไทย โดยทำความเขาใจกับรูปแบบการรักษาแบบตะวันตกของสังคมไทย ระบบการ

ดูแลสุขภาพ ตลอดจนความคิด ความรู ผานมุมมองแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต มาใชในการวิเคราะห

รูปแบบการเกิดขึ้นของระบบความรูทางการแพทยสมัยใหมในสังคมไทย ที่ถูกทำใหกลายเปนเครื่องมือ

ทางอำนาจของรัฐไทยที่สงผลตอความคิด โครงสรางทางสังคม นโยบายและสถาบัน ทำใหเขาใจถึง

การแผขยายอำนาจของรัฐที่ครอบคลุมประชาชนใหอยูภายใตบริบททางสังคมปราศจากการตอตานที่

มีตอรัฐ  

 เปาโล จอรดาโน (2563) วิเคราะหความสัมพันธระหวางการระบาดของโรคโควิด -19 ใน

ประเทศอิตาลี ผานมุมมองของตนเอง โดยพยายามตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ของการประกาศมาตรการควบคุมโรคของรัฐและวิถีชีวิตของชาวอิตาลีในชวงเวลาขณะนั้น พบวาการ

แพรระบาดของโรคโควิด -19 สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ในการแพรระบาด

ของโรคแตละครั ้งกอใหเกิดการผลักดันหรือโคนลมความคิดของมนุษยที่มีตอโรคติดตอ รวมทั้ง

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมที่พยายามปรับตัวเพื่อใหเขากับสถานการณ ในการแพร

ระบาดของโรคครั้งนี้นำมาสูคำถามสำคัญที่วามนุษยไดเรียนรูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นและจัดการกับ

ปรากฎการณในสภาวะที่เกิดการระบาดของโรค 

 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2563) นำกรอบแนวคิดดานมานุษยวิทยามาใชในการทำความ

เขาใจความหมายของเชื้อโรคและการระบาดของโควิด -19 ในมุมมองของประเทศโลกที่ 1 และ

ประเทศโลกที่ 3 ภายใตนิยามที่เรียกวา “โรคอุบัติซ้ำหรือโรคอุบัติใหม” ที่สงผลกระทบตอระบบ

เศรษฐกิจและความทาทายของสายความรูทางการแพทยในการควบคุม ปองกัน ที่อาศัยวิธีการทาง

มานุษยวิทยาในการศึกษาโรคระบาด เชน โรค Kuru ที่เกิดขึ้นกับผูหญิง ชุมชนชาวฟอรในประเทศ

ปาปวนิวกินี โดยใชการทำผังเครือญาติและศึกษาพฤติกรรมประเพณีของชาวฟอร นอกจากน้ี

การศึกษาโรคระบาดผานแนวคิดความเชื่อ ปรัมปราคติ จนมาสูแนวคิดโลกาภิวัตนที่เกิดขึ้นในโลกไร

พรมแดน มองวาเชื้อโรค พาหะนำโรคและผูปวย เดินทางไหลเวียนไปอยางรวดเร็ว ในการศึกษาการ



22 
 

 

ระบาดของโรคไมไดเปนเพียงปญหาทางการแพทยแตเปนปรากฎการณทางสังคม ดังนั้นการศึกษา

มานุษยวิทยาในมุมมองของการแพรระบาดจะเปนประโยชนตอการควบคุมปองกันโรคโควิด -19 และ

โรคใหม ๆ ที่ตองเผชิญในอนาคต  

 นรา สุภัคโรจน (2563) ปรากกฎการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 เปนโรคที่เพ่ิง

เกิดขึ้นใหมในมลฑลอูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน การตอสูของกลุมดานการแพทย ตลอดจนกลุม

อาชีพอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในเมืองแหงน้ี ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมที่ยังไม

สามารถควบคุมหรือปองกันการระบาด นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคมของคนในเมือง 

รวมถึงวิธีการจัดการความเสี ่ยงของกลุมอาชีพตาง ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับกลุมคนหลากหลายที่

เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการเขามาของโรคระบาดชนิดน้ี  

 วัฒนธรรมกับความเสี ่ยงสุขภาพ เปนการศึกษาความเสี ่ยงทางสุขภาพไมสามารถแยก

“พฤติกรรมทางสังคม” (social behavior) ที่มีแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมกำกับอยูออกจากมิติ

ทางวัฒนธรรม เน่ืองจาก “ความเสี่ยง” เปนเรื่องทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งตองอาศัยมุมมองของผูคนใน

การทำความเขาใจตอความเสี่ยงรูปแบบตาง ๆ ผานการวิเคราะห ประเมินผลกระทบ และแสดง

พฤติกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อันเปนเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและความคาดหวังทางสังคม 

ดังนั้น การกำหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมปองกันผลกระทบจากปจจัย

เสี่ยงสุขภาพ จำเปนตองเขาใจมิติทางสังคม ซึ่งแตละสังคมมีวัฒนธรรมแตกตางกัน หรือแมแตในสังคม

เดียวกันที่กลุมทางสังคมแตละกลุมมีวัฒนธรรมยอยตางกัน ดังนั้นการรับรู ใหความหมาย และแสดง

พฤติกรรมทางสังคมตอความเสี ่ยงสุขภาพจึงมีความแตกตางกันกันไปอีกทั ้ง “ความเสี ่ยง” มี

ความสัมพันธอยางยิ่งกับ “ศีลธรรมทองถิ่น” หรือการนิยามจำแนก แยกแยะสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไมดี โดย

วัฒนธรรมจะเปนตัวกำหนดใหผูคนควรประพฤติปฏิบัติอยางไร  ซึ่งเปรียบเสมือน “ความจริงทาง

สังคม” ที่ถูกสรางใหรับรูและใหความหมายผาน “ประสบการณ” ของผูคนในแตละทองถิ่น เปน

กระบวนการประกอบสรางทางสังคม รวมทั้งซึ่งมาจากอุดมการณ ความรู และผลประโยชนทางการ

เมืองของแตละพื้นที ่ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2563) อีกทั้งการที่หนวยงานดาน

การแพทยที่เขามาใหความรูเกี่ยวกับโรคและสรางความตระหนักตอความเสี่ยงสุขภาพซึ่งจะทำให

ประชากรกลุมเปาหมายตระหนักรูวาตนเองเปนกลุมที่อยูในบทบาทความเสี่ยง (Risk role) โดยความ
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เสี่ยงจำเปนตองมองพฤติกรรมของกลุมคนใหลึกลงไปมากกวาความรูที ่เจาหนาที่ดานการแพทย

ถายทอดความรู มาให เชนในวัฒนธรรมของกลุมคนขับรถที่มีความเสี ่ยงตอการหลับในและเกิด

อุบัติเหตุบนทองถนน เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง การนอนพักผอนใหเพียงพอกอน

การทำงานจึงเปนวิธีการที่จะใชลดความเสี่ยง ดังนั้นการนอนพักผอนใหเพียงพอจึงเปรียบเสมือน

เครื่องมือที่ปองกันจากการเกิดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นกับ

ระบบโครงสรางทางเศรษฐกิจ รายได ซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหประชากรที่ประกอบอาชีพในกลุมเสี่ยง

จำเปนที่จะตองเสี่ยงกับความปลอดภัยทางดานสุขภาพดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นกับตน (ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไรเงิน, 2561ค: 94-98) ในการศึกษาการระบาด

ของโรคที่กลาวถึงการแพรระบาดโดยมีผูศึกษาตั้งแตประวัติศาสตรของโรค จนมาสูการใชแนวคิดเพ่ือ

คนหาคำตอบของผลกระทบแลละรูปแบบการปรับตัวและจัดการจากการระบาดของโรค 

  Sharon Abramowitz (2017) ศึกษาการแพรระบาดของไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นในแอฟริกา

ตะวันตกในจังหวัด Guek´edou แถวประเทศกินี ในระหวางปลายเดือนธันวาคม ป 2013 ถึงเดือน

มกราคม ป 2014 โดยใชวิธีการทางมานุษยวิทยา แนวคิดทางมานุษยวิทยาอาศัยผานการตีความ 

วิเคราะหความหมาย ความเชื่อทองถิ่นและวัฒนธรรมของประชากรในแอฟริกาที่มีตอโรคอีโบลา 

ผลกระทบที่ไดรับจากการแพรระบาดของโรคอีโบลาเปนภาวะฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอสุขภาพอยาง

รวดเร็ว พฤติกรรมการรวมมือของผูคนในทองถิ่นที่มีความจริงทางสังคม การเมือง และเคารพตอธรรม

เนียมปฏิบัติ ความเชื่อของคนในทองถิ่นไดนำไปสูการพยายามปองกันและรับมือกับการแพรระบาดที่

เกิดขึ้น ผานวิธีการประเมนิผลกระทบที่ไดรับจากการแพรระบาดในครั้งน้ี  

  จารุวรรณ แหลมไธสง (2562) ไดทำวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจภายในกลุมเด็ก

ปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมปองกันโรคของ

ผูดูแลเด็กเพื่อปองกันการติดเชื้อและควบคุมการแพรระบาดภายในศูนยเด็กเล็ก พบวาพฤติกรรม

ปองกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอยูในระดับดีโดยมีปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การรับรู

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูขอมูลขาวสาร ผานการวิเคราะหจาก

ขอมูลในรูปแบบการสอบถามและขอมูลเชิงสถิติ 
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 ถึงแมในอดีตการแพรระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในโลกจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมของคนในสังคมแตสำหรับการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ไดสงผลกระทบตอทั่วโลก

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตนที่ทำใหปจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีและคมนาคมขน

สะดวก รวดเร็วมากขึ้น การเดินทาง/ยายถิ่นของคนในสังคมเกิดขึ้นไดโดยงาย การการเขาถึงขอมูล

ขาวสารและการติดตอของผูคนทำงายขึ้น ดังนั้นเมื่อการติดตอสื่อสาร การใกลชิดของคนในโลกน้ี

สามารถกระทำไดโดยงาย จึงทำใหการระบาดของโรคโควิด -19 จึงนำมาสูการหยุดชะงักของระบบใน

สังคมแทบทุกภาคสวน อันไดแก การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีประเด็นตัวอยางดังน้ี 

1) ดานสังคม เชน รูปแบบพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย การพกแอลกอฮอลลางมือ และการเวน

ระยะหางตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรค ซึ่งการยอมรับขอตกลงใน

การปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐหรือเจาหนาที่สาธารณสุขอาจสืบเนื่องมาจากการออกขอกำหนดทาง

กฎหมายที่มีผลบังคับใชหากมีผูใดไมปฏิบัติตามกฎหรือกฎขอบังคับใชทั่วไปหากเขาใชบริการรานคา 

รานสะดวกซื้อตามแหลงตาง การเลือกที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของคนในสังคมเพื่อไมใหตนเองเกิด

ความรูสึกแปลกแยกไมจากสังคม  ระบบการศึกษาที่มาใชรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนแทนการ

เรียนในชั้นเรียน 2) ดานเศรษฐกิจ เชน อัตราการวางงานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่

เพ ิ ่มส ูงข ึ ้นเน ื ่องจากเศรษฐก ิจท ี ่หย ุดชะง ักไม สามารถท ี ่ส งออกส ินค าไปย ังต างประเทศ 

ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบอยางหนักเนื่องจากคนไมสามารถเดินทางออกนอก

พื้นที่ เปนตน 3) ดานวัฒนธรรม เชน การถูกระงับกิจกรรมทางศาสนา ธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ที่มี

การรวมกลุมของคนจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสูการแพรกระจายของโรค   

งานศึกษาคนควา “Covid -19 กับมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง : ผลกระทบและการ

จัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต” มุงศึกษาความรู ความเขาใจ

ของกลุมมอเตอรไซครับจางที่มีตอโรคโควิด -19 และพฤติกรรมการปองกันในการจัดการกับเชื้อโรค

ขณะที่ใหบริการแกลูกคา รวมไปถึงผลกระทบที่ไดรับจากการแพรระบาดของโรคที่ทำใหบริบททาง

สังคมเปลี่ยนแปลงไป  
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บทที่ 3 

เสนทางพัฒนาของเมืองปาตองและความสำคัญของมอเตอรไซครบัจาง  

ปจจุบันเศรษฐกิจการทองเที่ยวไดกลายเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

ไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาเพื่อใหเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติเขามาภายในประเทศ สำหรับ

จังหวัดภูเก็ต สถานที่ทองเที ่ยวทางทะเลที ่มีความสวยงามและ สถานบันเทิงที ่ใหความบันเทิง

หลากหลายรูปแบบ หน่ึงในสถานที่พักผอนของนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศเน่ืองดวยลักษณะ

ทางภูมิศาสตรที่เหมาะแกการพักผอน โดยการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสามารถแบงออกเปน การ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวทางธรรมชาติ สำหรับการทองเที่ยวทางธรรมชาติและทะเลที่

ไดรับความนิยมนั้น “หาดปาตอง” นับเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับผูที่ตองการสัมผัสกับบรรยากาศ

ทางทะเลและการพักผอนหยอนใจ กลาวไดวา หาดปาตองเปรียบเสมือนเมืองขนาดเล็กที่เหมาะแก

การทองเที่ยวทางธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ มีสถาน

ประกอบการตาง ๆ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา รานอาหาร รานคา และสถานบริการบันเทิงที่

สามารถพบเห็นไดทั่วไปที่เมืองปาตองแหงน้ี เต็มไปดวยแสงสีและความบันเทิงหลากหลายเหมาะแก

นักทองเที่ยวที่สามารถออกมาดื่มด่ำกับบรรยากาศไดตลอดทั้งวัน เมื่อมีนักทองเที่ยวเปนจำนวนมาก 

ผูคนในพื ้นที ่เมืองปาตองก็สามารถดำรงชีพและมีรายไดจากนักทองเที ่ยว ดังนั ้นเพื ่อรองรับ

นักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางเขามาภายในเมืองปาตอง รวมทั้งการเขามาของแรงงาน พนักงาน

บริการ ฯลฯ ใหสะดวกตอการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ อาชีพมอเตอรไซครับจางจึงมีความสำคัญ

อยางยิ่งตอพ้ืนที่ปาตอง 

 จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนพื้นที่เกาะขนาดใหญและมีเกาะบริวาร 37 เกาะ 

ตั ้งอยู ทางภาคใตชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย บริเวณฝงทะเลอันดามัน มีพื ้นที ่ทั ้งสิ้น

ประมาณ 570.03 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพ้ืนที่ของเกาะจังหวัดภูเก็ต 543.034 ตารางกิโลเมตร และ

พื้นที ่เกาะบริวาร 27 ตารางกิโลเมตร เกาะภูเก็ตมีความกวางจากตะวันออกจดตะวันตก 21.3 

กิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต 48.7 กิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือ คือ จดชองปากพระ
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 โดยมีสะพานสารสินและสะพานทาวเทพกระษัตรี เชื่อมติดตอกับตำบลโคกกลอย อำเภอ

ตะกั่วทุง จังหวัดพังงา ทิศใตและทิศตะวันตกจดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกจด

ทะเลภูเก็ตและอาวพังงา สำหรับลักษณะภูมิประเทศของเกาะภูเก็ต เปนภูเขาสลับซับซอน ที่มีภูเขา

ลอมรอบ โดยมีพื้นที่ภูเขาอยูรอยละประมาณ 70 สวนใหญตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเกาะ โดยความ

สูงของภูเขามีความสูงมากกวา 100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลและพื้นที่ราบรอยละ 30 ตั้งอยูบริเวณ

ตอนกลางของเกาะและบริเวณที่ราบชายฝงตะวันตก สำหรับดานตะวันตกเปนพื้นที่ชายฝงทางทะเล

และดานตะวันออกเปนพื้นที่ปาชายเลน (ฤดี ภูมิภูถาวร, 2550: 17-18) โดยประกอบไปดวยอำเภอ 3 

อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกะทู และอำเภอถลาง ซึ่งภายในตัวจังหวัดยังอยูหางออกไปจาก

แผนดินใหญ ดวยเหตุนี ้จึงทำใหเสนทางคมนาคมสัญจรระหวางจังหวัดภูเก็ตไปสู จังหวัดอื ่น ๆ 

โดยเฉพาะกรุงเทพฯ รวมไปถึงตางประเทศเต็มไปดวยความยากลำบาก ในอดีตสามารถเดินทางได

เพียงเสนทางบกและทางน้ำ การเดินทางดวยทางน้ำนั้น สามารถทำไดโดยใชเรือ ภูเก็ตมีทาเรือที่ใช

เปนเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัดใกลเคียงและตางประเทศได มีทาเรือดังน้ี 

 ทาเรือนเรศ เปนทาเรือในอดีตที่เรียกไดวาเปนทาเรือที่เกาแกที่สุดในการเดินทางในอดีตของ

จังหวัดภูเก็ต สันนิษฐานวาเคยตั้งอยูบริเวณหลังหองสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ปจจุบันไมมีการใช

ทาเรือแหงน้ีแลวเน่ืองจากลำคลองมีสถาพต้ืนเขิน  

 ทาเรือบางง่ัว ปจจุบันมีสภาพเปนแพปลา สวนหน่ึงของทาเรือน้ีเปนทาเรือรับสงนักทองเที่ยว 

ในอดีตใชเปนที่ขนสงสินคาและผูโดยสารจากจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ซึ่งชาว

ภูเก็ตในอดีตมักนิยมเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยการใชเรือ โดยลงทาเรือบางงั่วแลวไปขึ้นรถไฟที่อำเภอ

กันตัง จังหวัดตรังแลวเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ  

ปจจุบันมีการใชทาเทียบเรือเพื่อรองรับการทองเที่ยวและขนสงสินคา คือ ทาเทียบเรือน้ำลึก

อาวมะขาม เปนทาเทียบเรือขนาดใหญ สรางเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2531 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ

ภูเก็ต สรางโดยการถมทะเล สามารถรองรับเรือขนถายสินคาที่มีขนาดยาวไมเกิน 210 เมตร กวาง 25 

เมตร กินน้ำลึกไมเกิน 10 เมตร (จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด) เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยวที่

มีชื่อเสียง การมีทาเรือที่ใชสำหรับนักทองเที่ยวจึงเปนสิ่งที่จำเปนเพื่อรองรับการทองเที่ยวธรรมชาติ
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ทางทะเล ปจจุบันมีทาเทียบเรือสำหรับรับนักทองเที่ยวใหบริการ คือ ทาเรือรัษฏา ทาเรืออาวฉลอง 

ทาเรือบางโรง ทาเรือแหลมหิน ทาเรือบางง่ัว (ฤดี ภูมิภูถาวร, 2550: 27-28) 

การเดินทางโดยทางบก ในอดีตเสนทางหลวงสายสำคัญที่จะเดินทางไปสูกรุงเทพฯ ยังไม

เรียบรอย บางสวนถนนมีลักษณะเปนพื้นดิน เมื่อฝนตกจะยิ่งทำใหการเดินทางยากขึ้นกวาเดิมและ

ตองอาศัยความระมัดระวัง ถนนจึงมีลักษณะเปนโคลนเลน ซึ่งทำใหการเดินทางลาชาเสียเวลาไป

หลายวัน อีกทั้งรถยนตไมสามารถขามชองแคบปากพระไปได การที่จะเดินทางผานไปไดจำเปนตองรอ

แพขนานยนตขามฟากระหวางทาฉัตรไชยกับทานุน สรางความลาชาในการเดินทางเปนอยางมาก ทำ

ใหผูเดินทางไมสามารถกำหนดเวลาการเดินทางที่แนนอนได ในป พ.ศ. 2510 การคมนาคมระหวาง

ภูเก็ต – พังงาสะดวกมากขึ้นเมื่อมีการสรางสะพานสารสิน นับเปนสะพานขามจังหวัดแหงแรกของ

ภูเก็ตที่เชื่อมระหวางแผนดินใหญกับเกาะภูเก็ต เปดใชอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 

2510 ทำใหการเดินทางทางน้ำจึงลดความนิยมไป ปจจุบันชาวภูเก็ตนิยมใชเสนทางทางบกมากกวาใน

อดีต (เพ่ิงอาง, 2550: 28-29) 

 ทางหลวงสายสำคัญที่จะเขาสูจังหวัดภูเก็ต คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 402 (ทางหลวง

สายเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ – อำเภอโคกกลอย แยกเขาสูจังหวัดภูเก็ต โดยผานสะพานสารสินและ

สะพานทาวเทพกระษัตรี เขาสูถนนเทพกระษัตรีอันเปนถนนสายสำคัญและยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต 

(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 11) นอกจากนี้ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 402 ยังใชในการคมนาคมภายในตัวเมืองภูเก็ต เริ่มตนจากสะพานสารสินถึงเทศบาลเมือง

ภูเก็ต ความยาว 43 กิโลเมตร โดยถนนสายนี้เปนถนนสายหลักที่จะแยกไปสูถนนสายตาง ๆ ภายใน

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนถนนแยกจากถนนหลักเพื่อเชื่อมกับชุมชน แบงเปน 2 ฝง ของจังหวัด นอกจากน้ี

มีเสนทางเช่ือมระหวางชุมชนกับชุมชน สามารถแบงออกตามตารางดังน้ี 

ถนนแยกจากถนนหลักเพ่ือเช่ือมกับชุมชน 

แบงเปน 2 ฝง ของจังหวัด 

ถนน 4020 ภูเก็ต - ศาลาเก็ตโฮ 

ถนน 4021 ภูเก็ต – นาบอน 

ถนน 4022 ตีนเขา – ระแงง 

ถนน 4023 ภูเก็ต – อาวมะขาม 

ถนน 4024 แยกฉลอง - ราไวย 
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เสนทางเช่ือมระหวางชุมชนกับชุมชน 

ถนน 4025 ทาเรือ – หาดสุรินทร 

ถนน 4026 สนามบิน – ไมขาว 

ถนน 4027 ทาเรือ - ปาคลอก – เมืองใหม 

ถนน 4028 ฉลอง – กะรน 

ถนน 4029 กะทู – ปาตอง 

ถนน 4030 เทพกระษัตรี – บานดอน – เชิงทะเล  

ถนน 4031 เทพกระษัตรี - สาคู - ในยาง  

 

 เนื่องจากชุมชนชายฝงทะเลตะวันตกเปนชุมชนทองเที่ยว เชน หาดสุรินทร หาดกมลา หาด

ปาตอง และหาดกะตะ ซึ่งยังขาดถนนที่เช่ือมตอถึงกัน การเดินทางจึงตองใชเสนทางหลักในการเขาถึง

ชุมชน ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงมีโครงการสรางถนนรอบเกาะเชื่อมชุมชนชายฝงดานตะวันตกเขาดวยกัน

เพ่ือเปนการพัฒนาการทองเที่ยว (กรมศิลปากร, 2532: 104)  

สำหรับอำเภอกะทู เปนหนึ่งในอำเภอที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต โดยความเปนมาของชื่อ “กะ

ทู” มาจากคำวา “กราบาตู” หรือ “กราซาตู” หมายถึง อาวหิน จนกลายเปนคำวา “กะทู” ใน

ปจจุบัน (สุนัย ราชภัณฑารักษ, 2517: 90-91) สำหรับตำบลปาตอง ตั้งอยูในอำเภอกระทู สันนิษฐาน

วามาจากคำวา “กรากอตอ” หรือ “กรากะตอ” คือ อาวกำแพง เน่ืองจากมเีทือกเขากั้นเปนกำแพงอยู

เบื ้องหลังอาว ภายหลังจึงลดลงเหลือเพียง กระตอ กอนจะเปลี ่ยนเปน กระตอง และ กะตอง 

ตามลำดับ ทายที่สุดจึงกลายเปน “ปะตอง” เพื่อสะดวกตอการกลาวถึงจึงเปลี่ยนมาใชคำวา “ปา

ตอง” และใชเรียกกันตอมาจนถึงปจจุบัน (สุนัย ราชภัณฑารักษ, 2517: 219) 

 ในอดีตสภาพปาตองมีลักษณะเปนภูเขาสูงทำใหการเดินทางสัญจรเขาตำบลปาตอง และ

ระหวางชุมชนเต็มไปดวยความยากลำบาก ในการเดินทางแตละครั้งชาวบานจำเปนตองขามเดินเทา

ขามภูเขาไปยังตำบลใกลเคียง ซึ่งสภาพถนนมีลักษณะเปนถนนทางลูกรัง เมื่อฝนตกจะเปนโคลนไม

เหมาะกับการเดินทาง หากจะเดินทางเขาเมืองภูเก็ตจำเปนตองเดินเทาตัดผานชองเขาเพื่อไปขึ้นรถ

สองแถวในตำบลกะทู วิถีชีวิตของคนในปาตองประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน การแตง

กายผูหญิงจะใสผาถุง ขณะที่ผูชายจะไมสวมเสื้อและคาดผาขาวมาไวบริเวณเอว  (งานบริการขอมูล

ขาวสารทองถิ่น กองวิชาการและแผนงาน, 2552: 18) จนเมื่อโครงการสรางถนนสำหรับเชื่อมตอ
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ระหวางชุมชนจึงเกิดขึ้น โดยมีถนนเสนสำคัญเพื่อสะดวกตอการเดินทาง คือ ถนนสายปาตอง - กมลา 

อันเปนถนนที่เกิดจากโครงการพัฒนาทองถิ่นตามโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภมูิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเพ่ือทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

และเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2502  ระหวางทาง รถพระที่นั่งไดลัด

เลาะไปตามเสนทางอันคดเคี้ยวปกคลุมไปดวยสวนยางแลวหยุดลงทีห่มูบานมอญเล็ก ๆ ในเชิงเขาเขต

อำเภอเมืองปาตอง จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรกอนจะเสด็จไปยังหาดปาตองโดยรถพระที่นั่ง แตไปได

เพียงวัดสุวรรณคีรีวงศรถพระที่นั่งเกิดติดหลมเสียกอนจึงเสด็จฯกลับ ดังนั้นผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต

ในสมัยนั้นไดทูลเกลาเสนอสรางถนนเช่ือมตอระหวางตำบลปาตองและตำบลกมลา (สำนักพิมพสาร

คดี, 2536: 101)  

 

ภาพท่ี 1 บรรยากาศเมืองปาตองในอดีต 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/whitemansis/2013/03/20/entry-1 

 ถนนสายปาตอง - กมลา สรางเสร็จภายในเวลาเพียง 1 ป และเปดใชเปนทางการเมื่อ พ.ศ. 

2525 นายมานิต วัลยะเพ็ชร ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยนั้น (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2528) ได

นำเสนอโครงการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่มุงบำบัดทุกขบำรุงสุขแกราษฎร ในการสำรวจพบวา 

ถนนสายหาดปาตองควรจะบรรจบติดตอกับถนนสายบานกมลา ในระยะเพียง 10 กิโลเมตรหากแต

ขาดงบประมาณในการสราง จึงทำใหผูเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังตำบลกมลา หากจะเดินทางไป

ปาตองจำเปนตองเดินทางกลบัเขาเมืองภูเก็ตประมาณ 25 กิโลเมตร แลวจึงเขาเสนทางไปหาดปาตอง

ในระยะทาง 15 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร แตกตางกันถึง 4 เทา ดังนั้นนายมานิต 
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วัลยะเพ็ชร จึงนำขึ้นทูลเกลาพระกรุณาผานกองทัพภาคที่ 4 ซึ่งไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 

รับไวในโครงการสรางถนนตามพระราชดำริสายปาตอง - กมลา โดยใชเวลาในการสรางอยางรวดเร็ว 

จึงทำใหสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยว โดยเฉพาะผูที่อยูอาศัยในตำบลปาตองและตำบลกมลา 

ที ่ใชระยะทางการเดินทางเพียงแค 10 กิโลเมตรแทนที ่จะเปน 40 กิโลเมตรเหมือนในอดีต 

(คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2550: 381-382) สำหรับภายในชุมชนในเมือง

ปาตองในพ.ศ. 2530 เปนตนไป นับต้ังแตการเกิดขึ้นของถนนสายปาตองกมลา บรรยากาศวิถีชีวิตของ

คนในเมืองเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพในอดีตที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ทำนา 

ทำสวน การเกิดขึ ้นของถนนทำใหบริเวณพื้นที ่เมืองปาตองบางสวนเริ ่มมีการสรางที่พักสำหรับ

นักทองเที่ยว โดยบริเวณถนนบางลาเปนถนนที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือการเกิดขึ้นของ

รานคา รานอาหารตาง ๆ ที่เริ่มเปดใหบริการแกลูกคาที่เดินทางเขามาภายในพื้นที่ปาตองเพิ่มมากขึน้ 

พื้นที่การทำเกษตรกรรมเริ่มลดลง ถนนเริ่มมีการสรางในลักษณะเปนถนนคอนกรีตที่สะดวกตอการ

เดินทางมากยิ่งขึ้น ขณะที่บางเสนทางยังคงเปนถนนสายลูกรังอยูบาง แรงงานตางจังหวัดเริ่มเขามา

ประกอบอาชีพภายในเมืองปาตองเพิ่มขึ้น การเลือกใชยานพาหนะของคนในพื้นที่เริ่มมีมากขึ้น เชน 

รถจักรยานยนต รถยนต 

 

 

ภาพท่ี 2 ซอยบางลา เม่ือประมาณปพ.ศ. 2530 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/whitemansis/2013/03/20/entry-1 
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ภาพท่ี 3 ถนนเมืองปาตองในอดีต 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/whitemansis/2013/03/20/entry-1 

 

ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบเมืองปาตองปจจุบัน (ซาย) อดีต (ขวา) 

ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/whitemansis/2013/03/20/entry-1 

นอกจากน้ีมีถนนสายสำคัญ คือ ถนนพระบารมีตอจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4020 ไป

บรรจบกับถนนทวีวงศ ผานยานที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกถึงเขตกมลา ถนนพิศิษฏกรณีย 

แยกจากถนนพระบารมีผานชุมชนตอนในมาบรรจบกับถนนไสน้ำเย็น และถนนนาใน ถนนสวัสดิรักษ

เปนถนนที่แยกจากถนนราษฎรอุทิศ 200 ปไปบรรจบกับถนนทวีวงศ นอกจากนั้นยังมีถนนสายอื่น ๆ 

คือ ถนนหาสิบป ถนนราชปาทานุสรณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนหาดปาตอง ซอยบางลา ถนนรวม

ใจ ถนนประชานุเคราะห ถนนสิริราชย ถนนหมื่นเงิน ถนนเพชรกูดและถนนพระเมตตา รวมถนนใน
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เขตเทศบาลเมืองปาตอง 20 สาย และ ซอย 34 ซอย ลักษณะถนนและซอย เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ค.ส.ล.) 22.68 กม. เปนแอสฟลทหรือยางมะตอย 16.84 กม. เปนดิน 13.64 กม. และมีสะพาน 

ลักษณะแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 11 แหง สำหรับการจราจรตามถนนสายตาง ๆ ในเขตพื้นที่

สวนใหญ จะแออัดบางชวง ประมาณ 07.00 - 08.30 น. และเวลา 17.00 - 20.00 น. เนื่องจากเปน

ชวงเวลาของผูที่ทำงานโรงแรม หรือสถานบริการตาง ๆ ผลัดเปลี่ยนเขาปฏิบัติงาน โดยจะหนาแนน

มากบริเวณถนนพระบารม ีถนนราษฎรอุทิศ ถนนทวีวงศ ถนนพิศิษฐกรณีย ในชวงเวลา 09.00 น. ถึง

15.00 น. จะมีนักทองเที่ยวเดินทางเขา – ออก การจราจรหนาแนนดวยยวดยานขนาดใหญ กลาง 

และเล็ก เชน รถทัวร รถยนต รถจักรยานยนตและนอกจากนี้ยังมีบริการรถเชาชนิดตาง ๆ ในเสนทาง 

ถนนพระบารมี ถนนทวีวงศและถนนราษฎรอุทิศ 200 ป (สำนักงานเทศบาลเมืองปาตอง, 2563)  

 เนื่องจากสภาพของถนนภายในตัวเมืองปาตองมีลักษณะที่มีการจราจรที่หนาแนนในบาง

ชวงเวลา ประกอบกับถนนบางสายการสัญจรมีลักษณะเปนเสนทางเดินรถทางเดียว และบางสายมี

ลักษณะเปนตรอกซอยซับซอน ทำใหผูคนในพื้นที่ปาตองสวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตในการขับขี่

ภายในเมืองปาตองมากกวายานพาหนะประเภทอื่น ดวยความเห็นที่วาสะดวกตอการเดินทางในชวง

ระยะเวลาเรงรีบ หรือชวงที่มีการจราจรติดขัดเพื่อไปทันในชวงเวลาของการปฏิบัติงาน อีกทั้งการใช

รถจักรยานยนตในการเดินทางนั้นผูใชสามารถเดินทางไดอยางอิสระโดยไมจำเปนตองรอรถโดยสาร

ประจำทาง สำหรับการเดินทางเขาไปยังถนนบางสายที่ไมใชเสนทางของรถประจำทางและเพ่ือ

หลีกเลี่ยงจราจรที่ติดขัด เนื่องจากเสนทางสวนใหญสัญจรไดเพียงเสนทางเดียว (one way) ประกอบ

กับพื้นที่ของเสนทางรอบเมืองมีจำกัด จึงเปนสาเหตุของการเกิดถนนบางสายที่มีลักษณะเปนตรอก

ซอย ชวงที่รัฐเริ่มมีการพัฒนาผลักดันการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองปาตองและพยายาม

ดึงใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนซื้อที่ดินในพื้นที่ปาตองมากขึ้น ดังนั้นการสรางเสนทางถนนที่มี

ลักษณะซับซอนเปนตรอกซอยเกิดขึ้นจากการเขามาของกลุมนายทุนที่เขามาลงทุนในพื้นที่ปาตอง  

โดยสรางสถานประกอบการธุรกิจโรมแรม หอพัก และสถานบันเทิงในพื้นที่ของตนเองเพื่อรองรับ

นักทองเที่ยวรวมถึงกลุมชาวบานในปาตองเริ่มสรางที่พักเพื่อรองรับกลุมแรงงานจากตางจังหวัดที่เขา

ทำงานในเมืองแหงน้ี ดวยเหตุนี้จึงนำมาสูการขยายตัวของถนนและตรอกซอยเพื่อใหสะดวกตอการ

สัญจรเขาที่พักและสถานประกอบการธุรกิจตาง ๆ (งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น กองวิชาการและ

แผนงาน, 2552: 18-19)  
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ภาพท่ี 5 เสนทางถนนในพ้ืนท่ีตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

ท่ีมา : https://www.phuketbars.info/th/patong_map.php 
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ภาพท่ี 6 ตรอกซอกซอยในพ้ืนท่ีปาตอง   

ถายโดย ณัฐวดี เพชรแสนตัน เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

 

 

ภาพท่ี 7 ตรอกซอกซอยในพ้ืนท่ีตำบลปาตอง  

ถายโดย ณัฐวดี เพชรแสนตัน เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
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 ปจจุบันเมืองปาตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมากโดยเฉพาะเสนทางการเดินทางภายใน

เมือง จากการสอบถามผูคนในพื้นที่ตำบลปาตองสวนใหญใหความเห็นถึงการคมนาคมภายในตัวเมือง

ปาตองที่ยังมีลักษณะของความเปนภูธร ตรอกซอกซอยตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากการเกิดขึ้น

ของอาคารบานเรือนหรือสถานที่พักใหบริการทำใหผังเมืองของปาตองมีความซับซอน ขณะที่ระบบ

ขนสงสาธารณะที่ไมครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ของจังหวัด มีเพียงรถประจำทางที่ใหบริการในเวลาจำกัด

โดยสามารถขึ้นรถไดจากตัวเมืองจังหวัดเขามาสูตัวเมืองของปาตองเทานั้น หากเทียบกับระบบขนสง

สาธารณะของกรุงเทพฯ ที่มีรถประจำทางที่ครอบคลุมและมีชวงระยะเวลาการใหบริการที่มากกวา 

เนื่องจากระบบขนสงสาธารณะมีจำกัดทำใหคนในพื้นที่สวนใหญนิยมใชรถจักรยานยนตเพราะสะดวก 

รวดเร็วในการเดินทางและสามารถเขาถึงไดทั่วทั้งพื้นที่ การสรางถนนบริเวณรอบเกาะภูเก็ตที่เชื่อม

ระหวางตำบลกับตำบลในจังหวัด ทำใหคนในพ้ืนที่สามารถเดินทางไปมาระหวางรอยตอไดสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น กลาวไดวาการเกิดขึ้นของถนนเสนตาง ๆ ในพื้นที่ภายในจังหวัดนำมาสูการเปลี่ยนแปลงดาน

กายภาพ วิถีชีวิต ผูคน นี่จึงเปนผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่กาวเขาสูเมืองทองเที่ยวของเมืองปาตอง 

โดยหากมองยอนกลับไปในอดีตสภาพของเมืองปาตองเต็มไปดวยภูเขา การเดินทางยากลำบาก รัฐจึง

อนุมัติงบประมาณการสรางถนนในพื้นที่ขึ้น โดยการเกิดขึ้นของถนนในเมืองปาตองเริ่มตั้งแตชวงป

พ.ศ. 2517 ถนนที่ใชเชื่อมตอตำบลปาตองเขากับตำบลอื่น ๆ โดยรอบเพื่อสะดวกตอการเดินทางของ

คนในพ้ืนที่ตำบลปาตอง (งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น กองวิชาการและแผนงาน, 2552: 19) 

 การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองภูเก็ตและเมืองปาตอง เริ่มขึ้นหลังจากป 

พ.ศ.2500 เปนตนมา เกิดการขยายตัวของพื้นที่เมืองอันเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ขณะที่บริเวณ

อำเภอเมืองไดกลายเปนศูนยกลางวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยยานชุมชนเกา อำเภอถลางกลายเปนแหลงที่

พักของกลุมคนที่เดินทางมาจากตางจังหวัด สวนบริเวณแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลตั้งอยู

บริเวณอำเภอกะทู เปนที่ตั้งของชายหาด ไดแก หาดปาตอง หาดกะตะ และหาดกะรน โดยในป พ.ศ. 

2504 จังหวัดภูเก็ตเริ่มเปนที่รูจักในฐานะเมืองแหงการทองเที่ยว แตยังคงมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพา

อยางการคาแรดีบุกและยางพาราดวย ภูเก็ตเริ่มเขาสูรูปแบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการทองเที่ยวอยางเต็ม

รูปแบบเมื่อป พ.ศ. 2515 หลังกิจการการคาแรดีบุกเริ่มถดถอยสงผลใหจังหวัดภูเก็ตจำเปนตองพ่ึงพา

ระบบเศรษฐกิจประเภทอื่น ๆ การทองเที่ยวจึงเปรียบเสมือนทางเลือกใหมที่ทำใหจังหวัดภูเก็ตและ

เมืองปาตองก็เริ่มกาวเขาสูระบบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น ในชวงป พ.ศ. 2520 รัฐบาลได
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จัดตั้งสำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยขึ้นภายในจังหวัดภูเก็ตโดยไดวางแผนการทองเที่ยว 

เนนการรักษาสภาพการเปนเมืองทองเที่ยวอยางยั่งยืน และนำเอาขอผิดพลาดจากการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเมืองพัทยามาเปรียบเทียบผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งในป พ.ศ.2539 นับเปน

การสิ้นสุดของกิจการการทำเหมืองแรอยางสมบูรณและเศรษฐกิจของภูเก็ตก็หันมาพึ่งการทองเที่ยว

เปนหลักเมื่อภาครัฐมีการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใชทั่วประเทศ  

 ดังนั้นเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจึงเริ่มขึ้นในชวงป พ.ศ. 2520 เปนตนมา

จนถึงปจจุบัน และการกาวเขาสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตทำใหนักทองเที ่ยว

หลั่งไหลเขามาโดยมีอัตราสูงขึ้นจากจำนวนไมกี่หมื่นคนในป 2520 และเพิ่มสูงขึ้นเปน 6.69 แสนคน

ในป พ.ศ. 2542 ภายในระยะเวลาที่หางกันเพียง 12 ป ซึ่งสถิติการรองรับนักทองเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย 

ๆ ถึง 2.66 ลานคน ในชวงฤดูแหงการทองเที่ยว สำหรับฤดูกาลทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตใน 1 ป ถูก

แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวง Low Season คือ หนามรสุมหรือหนาฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึง

เดือนตุลาคม และชวง High Season ประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงที่มีเงิน

สะพัดมากที่สุด จึงเกิดการขยายตัวเพื่อรองรับการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงแรม 

รานคาตาง ๆ ตลอดจนแรงงานบุคลากรที่เขามาทำงาน การเขามาของนักทองเที่ยวสงผลใหเศรษฐกิจ

เปลี่ยนไป เกิดเปนอาชีพบริการที่หลากหลาย ไมวาจะเปน การโรงแรม อาชีพหมอนวดแผนโบราณ 

อาชีพชางเสริมสวย รานขายของฝาก มัคคุเทศก แมกระทั่งอาชีพขับรถแท็กซี่ที่เขามามีบทบาททาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมภายในและภายนอกซึ่งสรางรายไดใหกับผูประกอบ

อาชีพนี้ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีกลุมบริการประเภทอื่น ๆ ที่ทำรายไดดีเชนเดียวกัน คือ กลุม

บริการนักทองเที่ยวบริเวณชายหาด เชน ธุรกิจการนวด สปา ชางเสริมสวย รานคา และรานอาหาร มี

การนำอาหารประเภทตาง ๆ จากพื้นที่อื่นเขามาเพื่อรองรับกับกลุมนักทองเที่ยว (ลลิดา ภคเมธาวี, 

2560: 6-9)  

 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตและการทำใหพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในจังหวัด

ภูเก็ตรวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวต้ังแตป พ.ศ. 2504 จากการผลักดันของ

ภาครัฐเริ ่มตั ้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ทำใหเห็นพัฒนาการในการผลักดันจังหวัดภูเก็ตให
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เขาสูระบบการทองเที ่ยวที่เปนที่รู จักทั้งภายในประเทศและระดับสากล เริ ่มขึ้นจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จุดประสงคหลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง

ระบบคมนาคมขนสง สื่อสารใหสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในสวนของการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่

สงเสริมการลงทุนอันเปนเครื่องมือสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถดำเนินการกิจการดานพลังงานและ

สาธารณูปโภคอื่น ๆ สำหรับดานการพาณิชยมีจุดหมายและนโยบายที่จะขยายมูลคาสินคาขาออกให

สูงยิ่งขึ้นตามการขยายตัวของการผลิต สงเสริมการประกอบอาชีพของคนไทย นอกจากนี้มีการพัฒนา

ดานคมนาคม สาธารณสุข ระบบการขนสงทั้งทางน้ำและทางบก โดยมีโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปน

โครงการสรางถนนออกจากเสนทางหลวงเพื่อสะดวกในการติดตอสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบการ

ขนสง โครงการโทรคมนาคม เปนตน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2504) ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 จึงเปนจุดเริ่มตนของการขยายอุตสาหกรรม 

การผลิต สงเสริมคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงสวนกลางลงสูจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงการสรางและ

พัฒนาถนนเขาสูจังหวัดภูเก็ตและการปรับปรุงขนสงของทาเรือจังหวัดภูเก็ตเพื่อใชเชื่อมตอกับจังหวัด

อื่น ๆ หรือสวนกลางไดโดยงาย กลาวไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้มีสวนทำใหจังหวัดภูเก็ตเริ่มมี

พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตั้งแตฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 9 นโยบายการสนับสนุนการ

ทองเที่ยวของภาครัฐเริ ่มตั ้งแตการจัดทำแผนพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดย

พยายามชักชวนภาคเอกชนใหมามีสวนรวมในการพัฒนาสงเสริมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

เชน การเผยแพรและโฆษณาในตลาดการทองเที ่ยว การชักชวนของภาครัฐใหมีการจัดประชุม

นานาชาติภายในประเทศไทย โดยอำนวยความสะดวกและสถานที่ที่ใชในการประชุมใหแกผูประชุม 

เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศและภายในพื้นที่ การสงเสริมการทองเที่ยวและกระจาย

การผลิตที่เนนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรตาง ๆ ภายในจังหวัด นับต้ังแตการสนับสนุนการสราง

เสนทางการคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนสงการสงเสริมทางดานการทองเที่ยวอัน

เปนปจจัยสวนหน่ึงที่ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

 นโยบายตาง ๆ ที่รัฐพยายามผลักดันการทองเที่ยวและแผนพัฒนาที่จะทำใหจังหวัดภูเก็ต

กลายเปนเมืองแหงการทองเที่ยวคงไวซึ่งเอกลักษณ วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาให
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กลายเปนสถานที่พักตากอากาศระดับสากล อีกทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดใหเปนสถานที่พักตาก

อากาศและสถานที่พักผอนแกนักทองเที่ยวโดยทั่วไป นอกจากนี้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำใหจังหวัด

ภูเก็ตกลายเปนเมืองทองเที่ยวในระดับสากลคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530 - 

2534) ในชวงป พ.ศ. 2530 มีจุดมุงหมายหลักคือการยกระดับการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 

โดยรัฐบาลไดออกนโยบายเปดนานฟาเสรี (Open Sky Policy) มีการเฉลิมฉลองใหเปนปแหงการ

ทองเที่ยวไทยหรือ Visit Thailand Year (ภูเก็ต อุดรธานี และอุบลราชธานี) ดวยเหตุน้ีจึงทำใหจังหวัด

ภูเก็ตไดเปดตัวเปนเมืองทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ โดยใหสายการบินตางชาติและสายการบินราคา

ประหยัดสามารถเดินทางเขาสูจังหวัดภูเก็ตไดโดยตรง สงผลใหกิจกรรมดานตลาดการทองเที่ยวมีสวน

ขยาย กระจายการผลิตและบริการดานการทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวและนักลงทุน

ตางชาติมากย่ิงขึ้น (ลลิดา ภคเมธาวี, 2560: 47-54)  

 การที่รัฐเขามาผลักดันเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและเมืองปาตองนั้นสงผลทำ

ใหผูประกอบการดานธุรกิจนำเที่ยวจากตางชาติมาเปดบริการในพื้นที่ เชน บริษัทมีชื่อวา BEING 

TOUR & TRAVEL เปดใหบริการต้ังแตชวงป พ.ศ. 2538 โดยรูปแบบของบริษัทคือการนำเอาแพคเกจ

การทองเที่ยวของบริษัทนำเที่ยวตาง ๆ มาขายใหแกนักทองเที่ยวโดยมีรายไดหักจากการขายแพคเกจ

นำเที่ยวอยูที่ประมาณ 30% – 50% ตอการขายแตละครั้ง ขายใหกับลูกคาต้ังแตนักทองเที่ยวชาวไทย

และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  ในชวงเวลานั้น มีรายไดจากการขายแพคเกจทัวรโดยแบงออกเปน 2 

ชวงฤดูกาลทองเที่ยว คือชวงที่มีนักทองเที่ยวมากหรือชวง High season รายไดอยูที่ประมาณเดือน

ละ 200,000 บาท ขณะที่ชวงหนามรสุมมีรายไดอยูที่เดือนละประมาณ 100,000 บาท ถึงแมจะมี

รายไดลดลงมาจากฤดูแหงการทองเที่ยวแตก็ยังมีนักทองเที่ยวเขามาซื้อทัวรอยูจำนวนหน่ึงทำใหธุรกิจ

ยังสามารถดำเนินตอไปได โดยรูปแบบการขายแพคเกจนำเที่ยวนั้นจะมีตั้งแต 500 – 2,500 บาท

แลวแตสถานที่ทองเที่ยวที่ลูกคาเลือก โดยคิดอัตราเปนรายบุคคลไป หากลูกคาซื้อแพคเกจทัวรใน

จำนวนที่ตั ้งไว ทางบริษัทจะมีโปรโมช่ันแถมใหแกนักทองเที่ยว เชน บริการแท็กซี่ฟรีไป – กลับ

สนามบิน เห็นไดวาความพยายามผลักดันการทองเที่ยวไปสูระดับสากลโดยอาศัยแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมของรัฐที่พยายามชักชวนนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่

เมืองปาตองมากยิ่งขึ้น สงผลตอรายไดตอเดือนของผูประกอบการการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แมจะอยู
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ในชวงฤดูมรสุมแตรายไดกลับอยูในระดับที่เพียงพอตอการดำรงชีวิตและสามารถดำเนินธุรกิจนำเที่ยว

ของตนไดตอไป 

  เห็นไดวาการพยายามผลักดันของภาครัฐกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดภูเก็ตรวมถึงผูประกอบการในเมืองปาตองที่มีรายไดสูงขึ้นจากการทองเที่ยวและมีกำลังทรัพย

ในการใชจายดำรงชีวิต รวมไปถึงภาคธุรกิจบริการตางมีรายไดที่เพิ่มสูง อันเนื่องมาจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแหงชาติ เชน การสนับสนุนธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจดานการแพทย ธุรกิจ

ยานยนต ธุรกิจการคาขาย ธุรกิจรถแท็กซี่ เมื่อการทองเที่ยวภายในจังหวัดไดรับความสนใจจาก

นักทองเที่ยวทั่วโลกประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น อาชีพที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวอยางธุรกิจ

รถแท็กซี่จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาภายในตัวจังหวัด โดยเริ่มตนจากการ

เดินทางจากสนามบินเขามาภายในตัวเมือง ที่พักหรือสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ มักจะมีบริการรถแท็กซี่

รอรับผู โดยสารจากสนามบินมายังที ่พักที ่แหลงทองเที ่ยวมากขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว นอกจากนี้ดวยลักษณะทางกายภาพของเมืองปาตอง ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณรวมถึงถนนที่มีลักษณะคอนขางซับซอน โดยมีทั้งถนนสายหลักที่รถยนตสามารถขับผานได

และถนนสายรองที่เชื่อมตอกับถนนสายหลักเพื่อไปสูสถานที่ตาง ๆ ภายในเมืองที่คอนขางแคบ อาชีพ

มอเตอรไซครับจางจึงเริ่มเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการในการเดินทางที่รวดเร็วแกลูกคา อัน

ไดแก นักทองเที่ยว แรงงานและชาวบานที่อาศัยภายในเมืองปาตองแหงน้ี  

ความนิยมทางการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเริ่มไดรับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจ

จำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาผานสนามบินและเสนทางน้ำผานการดานตรวจคนเขาเมือง ต้ังแต

ป พ.ศ. 2551-2562 จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ป 2562 ฉบับที่ 2/2562 วันที่ 

30 มิถุนายน 2562 ไดดังน้ี 
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ภาพท่ี 8 กราฟแสดงจำนวนผูโดยสารขาเขา (ผานสนามบินและทางน้ำผานดานตรวจคนเขาเมือง)  

ระหวางป พ.ศ.2551 - พ.ศ. 2562 

ท่ีมา : https://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content 

 จากกราฟขอมูลจำนวนนักทองเที ่ยว (ผานสนามบินและทางน้ำผานตรวจคนเขาเมือง) 

ระหวางป 2551-2562 พบวาจำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาภายในจังหวัดภูเก็ตอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

แสดงใหเห็นวาการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไดรับความนิยมสูงขึ้นตามลำดับ ดังน้ันจึงสอดคลองกับ

นโยบายของภาครัฐที่พยายามผลักดันสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตใหเปนที่รูจัก

ทั้งภายในประเทศและระดับสากล   

เมื่อนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นสงผลใหสภาพบรรยากาศของเมืองปาตองใน

ชวงเวลากอนเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด –19 มีนักทองเที่ยวตางชาติหลากหลายเชื้อชาติเดิน

ทางเขามาทองเที่ยว พักผอนชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติ เชน หาดทราย จุดชมวิวและสถานที่

บริการทองเที่ยวที่เปดใหบริการแทบตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีวันหยุด ทั้งโรงแรมขนาดเล็กและใหญแต

ถูกจับจองโดยนักทองเที่ยวที่เขามา รานอาหารหรือรานคา สถานบริการตาง ๆ ถนนทุกสายภายใน

เมืองปาตองเนืองแนนไปดวยนักทองเที่ยวแทบทุกสัญชาติ แมในชวงเวลากลางคืนยังสามารถพบเห็น

นักทองเที่ยวตามสถานบันเทิง รานคา รานอาหาร แสงสีเสียงที่เกิดขึ้นจากสถานบันเทิงภายในเมืองปา

ตองสรางความตื่นตาใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ “ซอยบางลา” ซึ่งเปนถนนคนเดิน

เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติเดินเลือกหารานนั่งดื่มในตอนกลางคนื เปดตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 
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6 โมงเชา คึกคักไปดวยรานอาหารและโชวการแสดงตาง ๆ อาทิ การแสดง โชวคาบาเรต 34 เปนตน 

เรียกไดวาในชวงเวลาน้ันเมืองปาตองกลายเปนเมืองที่แหงแสงสี บรรยากาศคับคั่งไปดวยผูคน ผูคนใน

พื้นที่ตางใหความเห็นวาเปน “เมืองที่ไมเคยหลับ” และดวยบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักทองเที่ยว

สำหรับอาชีพมอเตอรไซครับจาง เรียกไดวา สามารถทำงานหารายไดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน 

“…ปาตองเมื่อกอนนะ นักทองเที่ยวเดินเต็มไปหมด ตี 1 ตี 2 ก็ยังเห็นเดินเที่ยวกันอยู ไมวาจะอยูดึก

แคไหนก็ยังมีลูกคามาเรียก รายไดก็ดี ไดไมต่ำกวา 500 บาทตอวัน....” (วิชาญ, สัมภาษณ: 27 

กรกฎาคม 2563)  

กลาวไดวาเปนเมืองที่มีกิจกรรมเพ่ือการทองเที่ยวใหทำไดโดยไมมีการกำหนดชวงเวลาในการ

ทองเที่ยว เนื่องจากสถานที่บันเทิงตาง ๆ กิจการรานคา รานอาหารของเมืองปาตองในชวงนั้นเปด

ใหบริการแทบทุกวันไมมีวันหยุด มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงใหทำไดทั้งวัน  โดยในชวงเวลากลางคืน 

นักทองเที่ยวสามารถเที่ยวสถานบันเทิงหลายแหงในเมืองปาตองที่เปดใหบริการตั้งแตเวลาประมาณ 

20.00 ไปจนถึงเวลาประมาณ 02.00 น. นักทองเที ่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศยามราตรี 

โดยเฉพาะเสนซอยบางลา นับไดวา เปนถนนที่มีนักทองเที่ยวเขามาพักผอนเน่ืองจากมีรานคาและการ

แสดงตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืน รานคา สถานบันเทิง บาร หรือ

รานอาหารตาง ๆ ตางเปดใหบริการอยางคึกคัก บรรยากาศในชวงเวลานั ้นสรางรายไดใหกับ

ผูประกอบการรานคา รวมไปถึงผูประกอบอาชีพตาง ๆ เชน แมคา ผูขับแท็กซี่ มอเตอรไซครับจาง 

และแรงงานที่เขามาทำงานภายในเมืองแหงน้ี  

เมื่อการทองเที่ยวของเมืองปาตองประสบความสำเร็จเปนอยางมากทำใหผูคนนอกพื้นที่ตาง

หลั่งไหลเขามาประกอบอาชีพรวมถึงแรงงานตางชาติที่เขามาประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองปาตองดวย

เชนกัน อาชีพที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปไดแก อาชีพนวดแผนโบราณ อาชีพแท็กซี่ มอเตอรไซครบัจาง 

พอคาแมคา รานขายของที่ระลึก รานอาหาร อาชีพเสริมสวย ไกดทัวร อาชีพที่บริการใหเชาเรือแคนนู 

หรือเชายานพาหนะ เปนตน แมจะอยูในชวงมรสุมหรือ Low Season ที่มีฝนตกทั่วทั้งพื้นที่ประกอบ

 
4 โชวคาบาเร  คือ การแสดงรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานการแสดงตาง ๆ เชน การเลนละคร เรื่องส้ัน แสดงตลก 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น การระบำ รำฟอน การรองเพลงประกอบ (ลิปซิงค) หรือการแสดงอื่น ๆ ที่

ไมมีรูปแบบจำกัดตายตัว เพื่อสรางความบันเทิงใหแกผูชม (Tour Thailand booking, 2563) 
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กับคลื่นลมแรงไมเหมาะแกการทองเที่ยวทางทะเล เมืองปาตองก็ยังคงเต็มไปดวยนักทองเที่ยว รานคา

และสถานประกอบการบันเทิงที่เปดตลอดเวลาอยูหลายแหง แมบางรานจะปดบริการในชวงเวลา

กลางคืน แตยังมีสถานประกอบการที่ยังคงเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวยามราตรี เนื่องจากการ

เคลื่อนยายของแรงงานและการเดินทางของนักทองเที่ยวจำนวนมาก นำมาสูสภาพของเมืองปาตองที่

กลายเปนเมืองที่ใหบริการอยูตลอดเวลา ดังน้ันอาชีพมอเตอรไซครับจางจึงเปนทางเลือกหน่ึงของกลุม

แรงงานและนักทองเที่ยวเพื่อสะดวกตอการเดินทางในสภาพทางกายภาพของเมืองปาตองแหงน้ี กลุม

มอเตอรไซครับจางในพื้นที่ปาตองจากการศึกษามีทั้งผูที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตมาตั้งแตกำเนิดและผู

ที่มาจากตางจังหวัดที่เขามาทำงานในพื้นที่ปาตอง ในชวงที่เมืองปาตองกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว 

โดยเริ่มมาจากการทำงานในภาคธุรกิจการทองเที่ยวภายในพื้นที่ และอาศัยอยูในพื้นที่ปาตองเปน

ระยะเวลาประมาณ 5 – 10 ปขึ้นไป จนคุนชินกับพื้นที่เสนการเดินทางและสถานที่ทองเที่ยวในเมือง

ปาตอง โดยมีจุดคิวประจำของมอเตอรไซครับจางสำหรับใหบริการลูกคาอยูทั่วเมืองปาตอง  

 โดยอาชีพมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองมีรายไดอยูที่ประมาณ 15,000 – 20,000 บาท

ตอเดือน สวนใหญจะใหบริการลูกคาคนไทยที่ทำงานในสถานบันเทิง โรงแรมในตัวเมืองปาตอง หรือ

รานอาหาร โดยการรับลูกคาจะมาทั้งในรูปแบบของการเดินเขามาหา และการโทรนัดเพื่อไปรับหากผู

ขับขี ่มอเตอรไซครับจางกับลูกคามีความสนิทสนมในระดับหนึ่งแลว นอกจากนี้ยังมีลูกคากลุม

นักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเรียกใชบริการดวยเชนกัน ในการทำงานของมอเตอรไซครับจางในพื้นที่

เมืองปาตองนั้นจะแบงออกเปน 2 ชวงเวลา คือชวงเชาและชวงกลางคืนแลวแตบางราย บางรายเริ่ม

ขับขี่ตั้งแต 9.00 – 23.00 น. หรือ 19.00 - 03.00 น. ซึ่งผูที่เขามาประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจาง

สวนใหญมักมีภูมิลำเนาดั้งเดิมอยูตางจังหวัดกอนจะเดินทางเขามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู

ภายในจังหวัด แตยังมีผูขับขี่รถมอเตอรไซครับจางบางรายที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดภูเก็ต และเขามา

ประกอบอาชีพในเมืองปาตอง โดยการสอบถามผูขับขี่มอเตอรไซครับจางรายหนึ่งกลาวถึงชวงเวลาที่

การทองเที่ยวของเมืองปาตองไดรับความนิยมมาก  

    “ยึดอาชีพขี่มอเตอรไซครับจางเปนอาชีพหลักนานแลว ทำมาประมาณ 15 

ปแลว ทำมาตั้งแตชวงที่เมืองปาตองดังมาก ๆ มีนักทองเที่ยวเขามาเยอะ ทำใหวิ่งรับ

ลูกคาไดประมาณ 10 – 20 รอบตอวัน โดยจะวิ่งตั้งแต 1 ทุมถึง 6 โมงเชา สวนใหญ
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ลูกคาจะเปนคนไทย บางครั้งก็มีชาวตางชาติบางแตไมมาก มีรายไดตอวันประมาณ 

500 - 1,000 บาท” (สามารถ สินศิริ, สัมภาษณ: 27 กรกฎาคม 2563) 

สำหรับความเห็นผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองมีตอเมืองแหงนี้สวนใหญ

มีมุมมองในลักษณะเปนเมืองที่ใหความสนุกสนานและสรางรายไดในการดำรงชีพ โดยสวนใหญมัก

ใหบริการแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติรวมไปถึงผูประกอบอาชีพในพื้นที่ปาตองดวย

เชนกัน ดวยบรรยากาศของเมืองปาตอง ที่มีรานคาและนักทองเที่ยวเขามาโดยตลอด พวกเขาจึงให

ความหมายแกเมืองน้ีวาเปนเมือง “ไมเคยหลับ” เนื ่องจากสถานบริการตาง ๆ จะผลัดเปลี ่ยน

หมุนเวียนเปดใหบริการแกนักทองเที่ยวอยูตลอดเวลา ทำใหไดรับรายไดจากนักทองเที่ยวและผู

ประกอบอาชีพทำงานในสถานบันเทิงหรือรานคา ยังคงตองการใชบริการอยู เสมอ แตเมื ่อเกิด

ปรากฏการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 จึงสงผลตอการทองเที่ยวของเมืองปาตองซบเซาลง 

สภาพบรรยายกาศของเมืองปาตองในปจจุบันไรซึ่งนักทองเที่ยว ทั่วทั้งเมืองเงียบสงบ ถนนหนทางไร

ซึ่งยานพาหนะ รานคาตาง ๆ ปดใหบริการ บางรานปลอยเปนพ้ืนที่รกราง ผูประกอบอาชีพในเมืองปา

ตองลดนอยลง เนื่องจากบางสวนไดกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นแทน สถาน

บริการบันเทิงบางแหงยังคงเปดบริการใหกับลูกคา แตสำหรับสถานบันเทิง เชนการแสดงโชว หรือราน

บารที่มักมีกิจกรรมยามราตรีใหกับนักทองเที่ยวกอนจะเกิดการแพรระบาดของโรคยังคงปดใหบริการ 

รานอาหารสวนใหญก็ปดตัวลง รวมทั้งรานสะดวกซื้ออยาง เซเวน-อีเลฟเวน (7-Eleven) ซึ่งมักเปด

บริการตลอด 24 ชม.ในสถานการณปกติแตชวงเวลาการระบาดของโรคชนิดน้ีบางสาขาเลือกปด

ใหบริการอยางไมมีกำหนด ขณะที่บางสาขาเปดใหบริการถึง 21.00 น. เทานั้น สวนใหญรานคาราย

ยอยยังคงเปดใหบริการสวนใหญใหแกคนในปาตอง โดยเปดต้ังแตชวงเวลาเชาจนถึงชวงเวลาเย็น  

สำหรับชวงเวลาเย็นจนถึงค่ำมีเพียงบางรานคาบางแหงยังคงเปดใหบริการและพยายาม

ชักชวนลูกคาเขามาใชบริการผานโปรโมชั่นตาง ๆ ไมวาจะเปน ราคาเฉพาะลูกคาคนไทย การลดราคา

อาหาร เปนตน ในชวงค่ำถนนภายในเมืองแทบไมพบเห็นยานพาหนะของคนในเมืองปาตอง มีเพียงรถ

มอเตอรไซครับจาง เพียง 2 – 3 คน ผูขับรถแท็กซี่ประมาณ 1 คน และผูขับรถตุกตุก ที่จับกลุม

กระจายตัวอยางเบาบางตามพื้นที่ตาง ๆ รอบเมืองเพื่อรอรับลูกคา ขณะที่นักทองเที ่ยวแทบไม

สามารถพบเห็นไดในชวงค่ำ บริเวณถนนบางลาจากเดิมที่เคยมีแสงสี เสียงสรางความสนุกสนากแก
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นักทองเที่ยว ในชวงเวลาน้ีมีเพียงแสงสวางจากไฟขางถนนที่ยังคงทำใหถนนบางลายังมีแสงสวางอยู

บาง สถานบันเทิงบางแหงติดปายประกาศโดยมีขอความวา “หยุดใหบริการช่ัวคราวตามมาตรการของ

รัฐ” บางรานปดตัวลงไปอยางถาวรโดยไมมีกำหนดเปดจนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคจะ

คลี่คลายและการกลับมาของความสดใสของเมืองทองเทียวใหสามารถเปดรับนักทองเที่ยวไดอีกครั้ง

หน่ึง 

 

ภาพท่ี 9 ปายประกาศปดใหบริการชั่วคราวของสถานประกอบการในเมืองปาตองชวงเกิดการแพรระบาดของโรค 

โควิด -19 (Covid-19) ถายเม่ือวันท่ี 27 กรกฏาคม 2563   

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด -19 สงผลตอสภาพเศรษฐกิจการทองเที่ยวของ

เมืองและกลุมมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองเปนอยางมาก หากเทียบกับเหตุการณภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติอยาง คลื่นยักษสึนามิ ซัดเขาถลมบริเวณชายหาดรอบจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเมืองปาตองเมื่อป 

พ.ศ. 2547 ชวงเดือนธันวาคม ซึ่งเปนฤดูกาลแหงการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุดที่เรียกกันวา 

ชวง High Season กลับสงผลกระทบตอเศรษฐกิจการทองเที่ยวของเมืองปาตองและรายไดของกลุม

มอเตอรไซครับจางนอยกวา เนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางคลื่นยักษสึนามิแมจะสรางความ

เสียหายบางสวนใหแกระบบเศรษฐกิจการทองเที่ยวแตจังหวัดภูเก็ตและเมืองปาตองกลับสามารถ

ปรับปรุง ฟนฟูการทองเที่ยวไดอยางรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะการเกิดขึ้นของภัยพิบัติ
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ธรรมชาติอยางคลื่นยักษนั้นเกิดขึ้นเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งและจบลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นอาจสราง

ผลกระทบกับรายไดในชวงแรกแตหลังจากนั้นเศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตกลับฟนตัวขึ้น 

โดยดูจากขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทยที่คำนวณจำนวนนักทองเที่ยวในป 2549 หลังจากการเกิด

ปรากฏการณคลื่นยักษสึนามิไดประมาณ 3 ป จำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาจังหวัดภูเก็ตประมาณ 

4.7 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 87 นับจากป 2548 สวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนนักทองเที ่ยว

ตางชาติ มีจำนวน 3.3 ลานคน ที่เหลือเปนนักทองเที่ยวคนไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากป 2548 

การใชจายในดานตาง ๆ ในภูเก็ตของนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและตางชาติดังกลาว กอใหเกิดรายได

สะพัดสูธุรกิจทองเที่ยวในภูเก็ต คิดเปนมูลคาประมาณ 62,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 120 จากป 

2548 สวนใหญประมาณรอยละ 82 เปนรายไดจากนักทองเที ่ยวตางชาติ (MGR Online, 2549) 

นอกจากนี้การเกิดขึ้นของคลื่นยักษสึนามิยังไมกระทบกับราคาที่ดินของจังหวัดภูเก็ต โดยผลการ

สำรวจของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) ศูนยขอมูล-วิจัยอสังหาริมทรัพยไทย เมื่อป 

2548 พบวาราคาที่ดินตามหาดตาง ๆ ทั้ง 13 หาดน้ัน ไมมีหาดใดราคาลดลง เปรียบเทียบมูลคาตลาด

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2547 (กอนเกิดสึนามิ) กับราคาในเดือนเมษายน 2548 (หลังเกิดสึนามิ) โดย

ราคาที่ดินติดหาดดานตะวันตก เชน หาดปาตอง หาดบางเทา ราคากลับไมลดลง ทั้งที่ไดรับผลกระทบ

โดยตรงจากคลื่นยักษสึนามิ ดังนั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางคลื่นยักษสึนามิอาจทำใหเกิดความรูสึก

ตกใจแกคนในพ้ืนที่และนักทองเที่ยวในขณะหน่ึง แตสำหรับเศรษฐกิจและราคาของที่ดินในเมืองภูเก็ต

กลับไมไดหยุดชะงัก (โสภณ พรโชคชัย, 2549) เพราะฉะนั้นภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางคลื่นยักษสึนา

มิที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชายฝงทะเลและความรูสึกของนักทองเที่ยว แมจะสรางความ

เสียหายใหกับการทองเที่ยวไปบางแตจังหวัดภูเก็ตก็สามารถพัฒนาฟนฟูและสรางความมั่นใจใหแก

นักทองเที่ยว และผลกระทบที่ไดรับทางเศรษฐกิจและรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพในภาคการ

ทองเที่ยวอยาง พอคาแมคา หรือกลุมบริการขนสงตาง ๆ กลับไมคอยไดรับผลกระทบมากนัก ดังเชน 

นายวารินทร กลาวไวถึงชวงเวลาหลังการเกิดของคลื่นยักษสึนามิที่เกิดขึ้นในเมืองปาตองวา “…ตอนที่

เกิดชวงสึนามิดีกวาตอนเกิดโรคนี้มาก เพราะหลังจากเกิดสึนามิแลวคนตางชาติก็เขามาหาคนรูจัก 

บางก็เขามาสำรวจชายหาดที่เกิดสึนามิ ไมก็เขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม ทำใหมีลูกคามากขึ้น 

มีรายไดดี แตพอโควิดมาทำใหคนหายไปหมดเพราะคนเขากลัวบาง เขามาไมไดบาง...”   
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 ดังนั ้นการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ไดสรางความเสียหายทั ้งดานพื ้นที่ จำนวน

นักทองเที่ยว เศรษฐกิจการทองเที่ยวของจังหวัดและเมืองปาตองเปนอยางมาก เนื่องจากหลังการ

ประกาศปดนานฟาเพื่อควบคุม ปองกันโรคตามมาตรการของรัฐทำใหนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว

ในจังหวัดภูเก็ตลดนอยลงไป เปรียบเทียบจากชวงเดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2019 ที่ยังไมพบการแพร

ระบาดของโรคจำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยตอวัน 19,085 คน แตขณะเดียวกัน

เดือนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2020 จำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยตอวันลดเหลือ 11,850 

คน คิดเปน 38% ของจำนวนนักทองเที่ยว ซึ่งเปนชวงที่เกิดการแพรระบาดของโรค และรายไดจาก

การทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต ป ค.ศ. 2018 มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 397,000 ลาน

บาท ป ค.ศ 2019 มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 419,000 ลานบาท ทำใหธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ

ขนสง ธุรกิจรานอาหาร รานคาและสถานที่ทองเที่ยว กำลังเดือดรอนอยางหนัก เกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจตอจังหวัดภูเก็ตเปนอยางมาก เนื ่องจากรายไดส วนใหญมาจากการทองเที ่ยวของ

นักทองเที่ยวตางชาติถึง 22% ดังนั้นหากการทองเที่ยวของภูเก็ตมีปญหาจะสงผลกระทบถึงการ

ทองเที่ยวในภาพรวมของประเทศดวยเชนกัน (ลงทุนแมน, 2563) ผลกระทบดานรายไดจากการ

ทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไมสามารถ

กำหนดจุดสิ้นสุดของการแพรระบาดในครั้งน้ี หากยังไมสามารถคิดคนวัคซีนเพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรค เปนไปไดวาความเสียหายและรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอาจเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอรายไดของกลุมผูประกอบอาชีพรับจางอิสระอยาง มอเตอรไซครับจาง หรือ

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเกิดการหยุดชะงัก เพราะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

รวมถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของผูคนในพ้ืนที่ ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยอีก

ดวย 
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ภาพท่ี 4 สภาพบรรยากาศบางสวนของเมืองปาตองในชวงเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 (Covid-19) 

ถายโดย ณัฐวดี เพชรแสนตัน เม่ือวันท่ี 27 กรกฏาคม 2563   

อาชีพมอเตอรไซครับจางเปนอาชีพที่พึ่งพาทั้งเสนทางและการเคลื่อนยายของคน เสนทางที่

ทำใหอาชีพนี้ไดรับความนิยมนั้นเปนเสนทางที่เกิดขึ้นทั้งโดยภูมิศาสตรกายภาพของเมืองที่มีภูเขา 

และโดยการพัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวที่ทำใหเกิดเสนทางที่เปนตรอกซอกซอยซับซอน การเคลื่อนยาย

ที่เพิ่มมากขึ้นของคนเปนจำนวนมาก ทั้งนักทองเที่ยว คนในพื้นที่เอง ผูประกอบการที่เขามาลงทุนใน

พื้นที่ และแรงงานขามชาติที่หลั่งไหลเขามาในพื้นที่ตำบลปาตองโดยไมมีวันและเวลาหยุด อาชีพ

มอเตอรไซครับจางจึงเปนอาชีพที่ดำรงอยูไดบนเครือขายของผูคนที่เคลื่อนยายในสังคมของตำบลปา

ตอง เมื่อเกิดการหยุดชะงักของการเคลื่อนยายของผูคนอันเนื่องมาจากการระบาดของโรค โควิด-19 

และมาตรการควบคุมโรคที่ดำเนินการโดยรัฐ อาชีพมอเตอรไซครับจางคือกลุมคนที่ไดรับผลกระทบ

อยางสำคัญ ซึ่งผูศึกษาจะกลาวถึงผลกระทบที่พวกเขาตองเผชิญในบทตอไป
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บทที่ 4  

“โรคไมกลัว กลัวอดตาย”: ผลกระทบจาก Covid -19 ที่สงผลตอมอเตอรไซครบัจาง 

 “ตอนนี้คนมันไมกลัวโรคกันแลว มันกลัวอดตายกันมากกวา” จากคำกลาวของนางสาวจันทิ

มา อารียกุลานนนท ภรรยาของนายศุภกรผูมีอาชีพมอเตอรไซครับจางในอำเภอปาตองกลาวเมื่อ

ผูวิจัยถามถึงผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ภายในเมืองปาตองอันเปนสถานที่

ทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต (จันทิมา อารียกุลานนท 45 สัมภาษณ : 12 กุมภาพันธ 

2564) คำบอกเลาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงมุมมองตอโรคระบาดและความยากลำบากของการใชชีวิต

เมื ่อตองดำรงชีวิตอยูบนความไมแนนอนเพราะไมทราบวาการระบาดจะสิ้นสุดลงเมื ่อใด สภาพ

เศรษฐกิจที่ตกต่ำเพราะไมมีนักทองเที่ยวเขามาภายในพื้นที่ยังทำใหกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยวปด

ตัวลงหลายแหง  การแพรระบาดของโรคไมเพียงแคนำมาซึ่งความวิกตกกังวลในดานของสุขภาพแตยัง

รวมถึงดานเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่นักทองเที่ยวลดลงไปอยางรวดเร็วจนกระทั่งไรนักทองเที่ยว

และการที่แรงงานจำนวนหนึ่งก็ยายออกจากเมืองปาตอง ในบทนี้ ผู วิจัยมุงเสนอขอมูลเกี ่ยวกับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจาง จากขอมูลวิจัยภาคสนาม ผูวิจัยพบวา

การที่การเคลื่อนยายของผูคนตองถูกจำกัดอันเน่ืองมาจากมาตรการของรัฐในการควบคุมโรคโควิด 19 

นั้น ทำใหชีวิตของผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางตองเปลี่ยนไป วิถีชีวิตของพวกเขาดำรงอยูบน

กระแสการเคลื่อนยายของผู คนหลากหลายกลุ มที ่ตองเดินทางภายในเมืองปาตอง  โดยเฉพาะ

นักทองเที่ยว เมื่อการเดินทางของผูคนลดลง ผูขับขี่มอเตอรไซครับจางก็มีรายไดลดลง ทั้งยังตองปรับ

วิถีชีวิตใหสอดคลองกับมาตรการของรัฐ ขณะเดียวกันก็ตองหาหนทางเพื่อใหอยูรอดในภาวะฝดเคือง

ทางเศรษฐกิจ

 
5 นางสาวจันทิมา อารียกุลานนท อายุ 30 ป ภรรยาของนายศุภกรผูมีอาชีพมอเตอรไซครับจางในอำเภอปา

ตอง และเปนคนปาตองโดยกำเนิด กลาวเมื่อผูวิจัยถามถึงผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID -19 

ภายในเมืองปาตองอันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต 
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การเคลื่อนยายที่หายไป 

 นับตั้งแตพบการติดเชื้อโรคโควิด 19 ของนักทองเที่ยวในพื้นที่ปาตอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 

2563 (ไทยโพสต, 2563) มีการประกาศทางจังหวัดภูเก็ตใหปดพื้นที่ของเมืองปาตอง ทำใหเมืองปา

ตองมีสภาพกลายเปนเมืองปดที่ผูคนไมสามารถเขาออกภายในพื้นที่ได ภาวะดังกลาวดำเนินไปเปน

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตอมามีมาตรการผอนคลายการควบคุมโรคภายในพื้นที่ กอนที่จะมีการ

ประกาศมาตรการผอนคลายการควบคุมโรคที่อนุญาตใหคนตางจังหวัดสามารถเดินทางออกนอก

จังหวัดไดเมื ่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปนตนไป (จังหวัดภูเก็ต, 2563) ในชวงที่มีการหามเดิน

ทางเขาออกจังหวัด เมืองทองเที่ยวที่สำคัญแหงนี้ไดกลายเปนเมืองที่เงียบสงบไรนักทองเที่ยว ผูคนใน

พื้นที่ตางกลาววาปรากฏการณเชนนี้ไมเคยเกิดขึ้นมากอน เมื่อมีการคลายมาตรการควบคุมการ

เดินทางในภายหลัง ก็เกิดปรากฏการณที่คนจากจังหวัดอื่นที่เขามาประกอบอาชีพภายในจังหวัดภูเก็ต

ตางเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเปนจำนวนมาก เนื่องจากภาคธุรกิจการทองเที่ยวไดหยุดชะงัก

และปดตัวลงชั่วคราว อาชีพมอเตอรไซครับจางซึ่งอยูไดดวยการเดินทางของผูคนในเมืองจึงไดรับ

ผลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจ รายไดของพวกเขาลดลง และพวกเขาตองปรับตัวเพ่ือใหอยูรอด 

 มาตรการหามเดินทางขามจังหวัดหรือที่เรียกกันวา “มาตรการล็อกดาวน” นั้นถูกประกาศใช

ตั ้งแตเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ในชวงเวลาดังกลาวในระยะเริ่มตนที่มีการ

ประกาศ บรรยากาศภายในเมืองสวนใหญไมมีใครสามารถออกมานอกที่พักอาศัยได การเขาตรวจของ

กลุมเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดที่ลงพ้ืนที่ตรวจวัดไขแกชาวบานเกือบทุกหลังเกือบตลอดเวลา พรอม

กับสอบถามอาการกลุมประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือ เชน พนักงานในรานอาหาร สถาน

บันเทิง พนักงานโรงแรม หากบุคคลไหนมีอาการไขสูง เจาหนาที่สาธารณสุขจะมีมาตรการแยกบุคคล

น้ันนออกมากักตัวเพื่อดูอาการ และอยูในความดูแลอยางใกลชิด ซึ่งสถานที่กักตัวไดความรวมมือจาก

ผูประกอบการโรงแรมในเมืองปาตอง สำหรับการเดินทางของคนในพื้นที่ปาตองยังคงสามารถพบเห็น

การใหบริการของมอเตอรไซครับจางบาง เนื่องจากผูคนสวนใหญยังคงเดินทางสัญจรไปยังสถานที่อ่ืน

ในเมืองปาตองปกติเพียงแตไมสามารถเดินทางออกนอกรอยตอขอตำบลได โดยจะมีจุดคัดกรองของ

เจาหนาที่ตำรวจและสาธารณสุขอยูบริเวณรอยตอของพื้นที่เพื่อเฝาระวังการเดินทางเขา - ออกทั้งคน

ในเมืองปาตองและคนนอก ทำใหชวงเวลาการล็อกดาวนมอเตอรไซครับจางยังพอมีรายไดจากกลุม
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ลูกคาคนไทยที่ประกอบอาชีพในพื้นที่และนักทองเที่ยวตกคางที่ไมสามารถเดินทางออกนอกจังหวดัได 

โดยมีรายไดอยูที่ประมาณ 200 - 300 บาทตตอวัน นายวารินทร ผูขับขี่มอเตอรไซครับจางรายหน่ึงได

เลาถึงประสบการณของเขาในชวงล็อกดาวนวา 5

6  

ในชวงที่ปดพื้นที่หามคนเขาออก เขายังออกรับลูกคา แตตองปรับเปลี่ยน

ชวงเวลา โดยจะรับลูกคาถึง 22.00 น.เทานั้น เนื่องดวยขอจำกัดของรัฐที่มีการกำหนด

ชวงเวลาการออกนอกเคหะสถาน ในชวงเวลานั้นเขายังคงมีรายไดประมาณ 200 – 

300 บาท ลูกคาสวนใหญเปนคนไทยที่ประกอบอาชีพภายในเมืองและไมสามารถ

เดินทางออกนอกจังหวัดได ทำใหเขายังพอมีรายไดบาง (วารินทร, สัมภาษณ : 27 

กรกฎาคม 2563)  

ในชวงเวลาดังกลาว เขาพึ่งพาอาหารที่แจกโดยกลุมผูใจบุญที่นำอาหารแหงหรืออาหารกลอง

มาแจกจาย และถุงยังชีพของหนวยงานตาง ๆ ในแตละจุดภายในเมืองซึ่งการเขารับการแจกอาหาร

นั้นทุกคนจำเปนตองมีการตอแถวรับบัตรคิวเพื่อรับอาหารจากผูที่มาแจก โดยสวนใหญผูที ่มารับ

อาหารมักเปนกลุมผูที่ไดรับผลกระทบดานรายไดอันเนื่องไมมีรายไดจากนักทองเที่ยวและจากกลุม

ลูกคาตางจังหวัดที ่เขามาประกอบอาชีพในเมือง  ขณะที่นายประกอบไดกลาวถึงชวงเวลาที่มี

มาตรการล็อกดาวนของเมืองดวยสีหนาหมนหมองใหผูวิจัยวา6

7  

เขายังมีลูกคาอยูบาง ทั้งลูกคาประจำและลูกคาที่เดินเขามาเรียกใชบริการ 

สำหรับจุดคิวของเขา ชวงกอนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 มีดวยกัน 4 คน  สำหรับ

ตอนล็อกดาวน บรรยากาศปาตองรานคาบางรานก็ปดไปบาง แตบางรานก็ยังเห็น

นักทองเที่ยวที่ตกคางใชบริการอยูหนอย และมีเพื่อนที่ยังขี่มอเตอรไซคคิวเดียวกัน

เหลือเขาและเพื่อน 1 คน ชวงนั้นเขาวิ่งไดครั้งละประมาณ 10 รอบตอวัน สวนใหญจะ

 
6 นายวารินทร อายุ 59 ป เดิมเปนคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยายเขามาอาศัยอยูกับภรรยาในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อประมาณ 20 กวาปกอน เริ่มประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางพรอมกับภรรยาในพื้นที่ปาตองในชวงที่

ปาตองเริ่มกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ตั้งแตครั้งเมืองปาตองยังเปนพื้นที่ที่มีแตปาและสวนไรนา 
7  นายประกอบ อายุ 49 ป เดิมเปนคนพังงา กอนจะยายเขามาสรางครอบครัวในจังหวัดภูเก็ต ปจจุบันยังคง

ทำอาชีพเปนพนังงานโรงแรมขนาดเล็กเปนอาชีพหลัก และขับขี่มอเตอรไซครับจางในพื้นที่ปาตอง 
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ไปสงลูกคาที ่บริเวณตลาดสด วัด โรงพยาบาล ซึ ่งอยู ภายในเมืองปาตองทั้งหมด

(ประกอบ, สัมภาษณ : 4 กุมภาพันธ 2564)    

 ผู ขับขี่มอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองจำนวนหนึ่งมีบานอยู นอกเมืองปาตอง เมื ่อมี

มาตรการหามเดินทางขามตำบล พวกเขาตองเลือกระหวางทำอาชีพมอเตอรไซครับจางตอในปาตอง 

หรือกลับบาน นายสามารถ สินศิริ 78 เลาวา ในชวงระยะเวลาที่หามประชาชนเดินทางเขาออกพื้นที่

เมืองปาตองและหามเดินทางขามเขตตำบลที ่ตนเองอาศัยอยู  เขาไมสามารถประกอบอาชีพ

มอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองได เนื่องจากบานของเขาอยูในพื้นที่ตำบลฉลอง ซึ่งเปนตำบลที่ต้ัง

ติดกับตำบลปาตอง ทำใหในแตละวันเขาไมสามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่ตำบลอ่ืน ๆ ได จึงตัดสินใจที่จะ

อยูภายในบานของตนเองเพ่ือลดโอกาสการติดเช้ือดวยเชนกัน ในการประกาศปดรอยตอของทุกตำบล

ในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งตำบลฉลองเพื่อปองกันการระบาด มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2563 

เปนตนไป (จังหวัดภูเก็ต, 2563) ในชวงที่มีการประกาศปดตำบลฉลอง ทำใหนายสามารถไมมีรายได

และไมสามารถออกนอกที่พื้นที่ของตนเองได สงผลตออาหารในแตละมื้อจำเปนที่จะตองรับความ

ชวยเหลือ ภายในพื้นที่ตำบลฉลองมีจุดแจกจายอาหารหรือขาวกลองเชนเดียวกัน จึงไดรับความ

ชวยเหลือจากกลุมผูใจบุญและหนวยงานของรัฐ ใหความชวยเหลือเรื่องอาหาร เมื่อรายไดไมมี ขณะที่

รายจายเพิ่มขึ้นจึงจำเปนตองนำเงินเก็บของตัวเองมาใชจายกับภาระตาง ๆ ทั้งของครอบครัวและ

บานพักที่ตนเองเชาอาศัยอยู  

แมวามาตรการล็อกดาวนจะจำกัดการเคลื ่อนยายของผู คน แตในชวงเวลาดังกลาว 

มอเตอรไซครับจางยังพอมีลูกคา แมจำนวนลูกคาจะลดลง เพราะคนยังเดินทางออกจากเมืองปาตอง

ไมได ยังเหลือกลุมผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว แรงงานในภาคธุรกิจทองเที่ยว และนักทองเที่ยว

ตกคาง  ผลกระทบทางเศรษฐกิจกลับรุนแรงขึ ้นเมื ่อมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวนในชวง

กลางเดือนมิถุนายนเปนตนไป ทำใหคนสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ปาตองได ธุรกิจทองเที่ยว

จำนวนมากปดตัวลงเพิ่มมากขึ้น ผูคนในภาคธุรกิจเดินทางกลับภูมิลำเนาของพวกเขา นักทองเที่ยว

ตกคางก็เดินทางออกจากเมืองปาตอง และแมวาการเดินทางเขามาในภูเก็ตจะสามารถทำได แตการที่

 
8นายสามารถ สันศิริ อายุ 47 ป เปนคนประจวบคีรีขันธ ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางในพื้นที่ปาตองมา

ประมาณ 15 ป ประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพหลัก 
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รัฐมีนโยบายปดสนามบินนานาชาติก็ทำใหไมมีนักทองเที่ยวเดินทางเขาประเทศ และไมมีนักทองเที่ยว

เดินทางเขามาภายในจังหวัดภูเก็ต8

9 เหมือนในอดีตกอนที่จะมีการระบาดของโรค 

  หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน รัฐไดมีมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโควิด -19 

โดยใหเงินแรงงานนอกประกันสังคมคนละ 5,000 บาทตอเดือนเปนระยะเวลา 3 เดือน ผูมีอาชีพ

มอเตอรไซครับจางสามารถนำเงินที่ไดมาใชหมุนเวียนใชจายในชีวิตประจำวัน เชน คาเชาที่อยูอาศัย

และคาใชจายในครัวเรือนตาง ๆ เงินชวยเหลือจากรัฐนี้ก็พอชดเชยรายไดที่ตองเสียไปเพราะธุรกิจ

ทองเที่ยวของเมืองหยุดชะงักไป อยางไรก็ตาม มอเตอรไซครับจางบางรายก็ไมสามารถเขาถึงการ

ชวยเหลือจากรัฐ เนื่องจากคุณสมบัติบางอยางไมตรงตามเงื่อนไข เชน เปนผูประกันสังคมตามมาตรา 

33 ที่สงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมครบ 6 เดือน การเขาไมถึงสิทธิ์การลงทะเบียน เปนตน 

(iTAX, 2563) 

 “แตกอนกิจการตาง ๆ บริเวณนี้เปดใหบริการอยูตลอดเวลาไมมีปด แตตอนนี้เมื่อขี่รถวนดู

สภาพของเมือง ก็เห็นวากิจการทุกอยางปดตัวลง ไมก็เลิกไปเลย เจาของกลับบานตางจังหวัด ปด

กิจการ” วารินทรเลาใหผูวิจัยฟงถึงสภาพของเมืองปาตอง น้ำเสียงของเขาเรียบนิ่ง สีหนาของเขาดู

หมดอาลัยตายอยาก (สัมภาษณ : 27 กรกฎาคม 2563) เห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของเมืองอัน

เนื่องมาจากการระบาดของโรคสงผลกระทบตอจิตใจของเขา แมวาจะมีมาตรการเยียวยาจากรัฐ แต

เพราะไมมีนักทองเที่ยว ทำใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวไมวาจะเปนโรงแรมขนาดเล็กและ

ขนาดใหญตางก็ตองปดใหบริการชั่วคราวอยางไมมีกำหนด สถานบันเทิงตาง ๆ ภายในตัวเมืองและ

ธุรกิจรานอาหารตางก็ปดใหบริการ เมื่อธุรกิจการทองเที่ยวและสถานบันเทงิตาง ๆ ทยอยปดตัวลงจึง

สงผลลูกจางที่ประกอบอาชีพอยูในเมืองตองตกอยูในสภาวะวางงาน การเดินทางเพ่ือไปทำงานก็ลดลง 

รถสองแถวที่เคยใหบริการทุกวันต้ังแตเวลา 8.00 – 18.00 น. ในราคา 20 บาทตอคน (YUTPHUKET, 

2009) ก็ตองปรับเปลี่ยนเวลาวิ่ง เหลือเพียง 2 รอบ ตอวัน คือ รอบที่ออกจากตัวเมืองภูเก็ต - ปาตอง 

จะใหบริการเฉพาะเวลา 8.00 น. และรอบสุดทายที่เดินทางจากปาตอง – ตัวเมืองภูเก็ต ใหบริการ

 
9 ประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) หามอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศ

ไทยเปนการชั่วคราว ฉบับที่ 2 หามอากาศยานขนสงคนโดยสารทำการบินเขามายังทาอากาศยานในประเทศ

ไทยชั่วคราว ตั้งแต วันที่ 7 เม.ย. เวลา 00.01 น. (BBC News ไทย, 2020) 
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เฉพาะเวลา 15.00 น.  การเปลี่ยนแปลงการใหบริการครั้งนี้เปนแสดงใหเห็นวาการระบาดของโรค

สงผลตอการเดินทางของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาใชบริการมีเพียงลูกคาคนไทยในจังหวัดภูเก็ตที่

อาศัยอยูในพื้นที่ปาตองจำนวน 3 – 5 คนตอเที่ยวที่ยังใชบริการเดินทางเขา – ออก โดยใชเสนทาง

เมืองปาตอง - เมืองภูเก็ต  

 

เมืองที่เงียบลงเรื่อย ๆ 

 จากที่เคยเปนเมืองที่คึกคักเพราะการทองเที่ยว ปาตอง ที่กลุมผูทำงานในปาตองกลาวขานวา

เปน เมืองที่ไมเคยหลับ โดยในชวงเวลานั้นทุกสวนพื้นที่ของเมืองปาตอง รานคา รานอาหาร โรงแรม 

สถานบันเทิงที่เปดใหบริการอยูตลอด ในชวงฤดูการทองเที่ยว หองพักของทุกโรงแรมอยูในสถานะเต็ม

จากการเขาพักของนักทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามา การเปดบริการของสถานบันเทิงถนนบางลาที่เปด

ใหบริการต้ังแต 21.00 - 02.00 น. เมื่อสถานบันเทิงปดตามขอกำหนดกฎหมายแตก็มิไดทำใหเมืองปา

ตองเงียบแตอยางไร รานอาหารที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกะเวลาการ

ทำงานของกลุมภาคธุรกิจรานคา ยังคงมีบริการของรานคาสำหรับนักทองเที่ยวที่มาจากการเที่ยว

สถานบันเทิงหรือออกจากหองพักโรงแรม แตเมื่อเหตุการณการระบาดของโรคไดเขาสูในพ้ืนที่เมืองปา

ตอง ทำใหทุกอยางภายในเมืองไดกลายเปนเมืองที่เงียบลงเรื่อย ๆ ความเงียบของเมืองมักจะถูก

กลาวถึงในการสนทนาระหวางผูวิจัยกับกลุมมอเตอรไซครับจางและชาวบานในเมืองปาตอง พวกเขา

เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองปาตองต้ังแตชวงระยะเวลาที่เริ่มเขาสูการเปนเมืองทองเที่ยวอยางเต็ม

รูปแบบจนถึงชวงระยะเวลาที่ไรนักทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวอยางโรงแรมขนาดเล็ก

จนถึงโรงแรมขนาดใหญตองปดตัวลงเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด -19 
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ภาพท่ี 4 บรรยากาศของธุรกิจในพ้ืนท่ีปาตองท่ีมีการปดใหบริการ 

ถายโดย ณัฐวดี เพชรแสนตัน เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 

 จากภาพ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่ผานมาเปนชวงเวลาหลังจากผอนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาดภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไดไมนาน ภาพที่ 4 คือภาพของสี่แยกหนึ่งบนถนนที่

เชื ่อมตอกับถนนบางลาซึ่งเคยเปนถนนสายหลักของนักทองเที่ยว เนื่องจากเปนถนนที่อยูติดกับ

ชายหาดตลอดแนวนักทองเที่ยวสามารถเดินทางมาพักผอนพรอมทั้งเลือกรับประทานอาหารจาก

รานคาที่เปดใหบริการอยูทุกชวงเวลาและสามารถดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของหาดปาตอง นอกจากน้ี

ถนนสายสำคัญในการเดินทางเชื่อมตอไปยังถนนที่สถานที่สำคัญของเมืองและชายหาดอื่น ๆ รานคา

สวนมากบนถนนสายนี้ เชน รานอาหารและรานสะดวกซื้อ ตางก็ปดตัวลง หางสรรพสินคาอยาง หาง

จังซีลอน และหางสรรพสินคาเซ็นทรัลสาขาปาตองก็ไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเชนเดียวกัน โดย

ปรับเปลี่ยนเวลาใหบริการจะปดบริการต้ังแตเวลาประมาณ 20.00 น. รานสะดวกซื้ออยาง 7 ELEVEN 

บางสาขาปดใหบริการตั้งแต 21.00 น. และบางสาขาในพื้นที่เลือกที่จะปดใหบริการชั่วคราว แต

สำหรับรานของผูประกอบการรายยอยในพ้ืนที่ตางปดใหบริการต้ังแตเวลาประมาณ 19.30 น.  

กอนการระบาดของโรคโควิด 19 ถนนบางลามักมียานพาหนะประเภทตาง ๆ สัญจรไปมา

อยางคึกคัก แตหลังจากเขาสูสภาวะคลายล็อกดาวนแลว จำนวนยานพาหนะที่พบเห็นบนถนนก็ลดลง

อยางเห็นไดชัด บรรยากาศภายในเมืองปาตองโดยรอบไรนักทองเที่ยว มีเพียงคนทองถิ่นของเมืองปา

ตอง ซึ่งผูวิจัยสังเกตวาพบเห็นพวกเขาออกมาใชชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะนอยลง เน่ืองดวยคนในพ้ืนที่ปา

ตองดั้งเดิมนั้นมีจำนวนนอยประกอบกับชีวิตประจำวันสวนใหญมักจะใชชีวิตภายในที่อยูอาศัยและ

ประกอบอาชีพคาขายโดยใชพื้นที่ที ่อยูอาศัยของตนเอง แตเมื ่อเมืองปาตองไดกลายเปนสถานที่
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ทองเที่ยวการเขามาของคนตางจังหวัดก็เพิ่มขึ้น การใชพื้นที่สาธารณะสวนใหญจึงพบเห็นคนทองถิ่น

นอยลง โดยปกติ เดือนกรกฎาคมเปนชวงมรสุม ไมเหมาะกับการทองเที่ยว แตที่ผานมาในอดีต ธุรกิจ

ทองเที่ยวและบริการยังคงมีรายไดบางจากนักทองเที่ยว แตเมื่อเกิดสภาวะที่การเคลื่อนยายของผูคน

ในเมืองลดลงอันเปนผลของการระบาดของโรคนี้และมาตรการควบคุม มอเตอรไซครับจางและคน

ทองถิ่นที่ผู วิจัยไดพูดคุยดวยตางก็อธิบายสภาพของเมืองไปในทำนองเดียวกันวาเมืองปาตองน้ัน 

“เงียบสงัด” โดยเฉพาะชวงกลางคืนที่แตกอนจะสามารถพบเห็นนักทองเที่ยวและสถานบันเทิงและ

รานคารานอาหารเปดอยูตลอด เปนเมืองที่ไมหลับ ไมเพียงแตการเคลื่อนยายของผูมาเยือนเมืองปา

ตองเทานั้นที่ลดลง แตคนทองถิ่นเองก็ตองจำกัดการเดินทางของพวกเขาในเมือง เพราะประกาศใช

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของโรคที่

มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 มีนาคม 2563 เปนตนมา พระราชกำหนดดังกลาวหามมิใหบุคคลใดออก

นอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนดต้ังแตเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุงขึ้น (แรงงานสูโควิด

, 2563) ย่ิงสงผลตอบรรยากาศของเมืองปาตองใหเกิดความรูสึกเงียบเหงามากย่ิงขึ้น  

ผูวิจัยไดมีโอกาสไปสังเกตการณที่ยานถนนในชวงกลางคืนของวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

พบวามีเพียงแสงไฟจากรานอาหารบางรานที่ใหบริการลูกคาที่มีประมาณ 2 - 3 รายเทานั้น แมราน

เหลาน้ีจะพยายามชักชวนคนในพ้ืนที่ใหเขารานดวยโปรโมช่ันสำหรับคนไทย แตก็ไมพบเห็นลูกคาที่มา

ใชบริการ  ถนนทั้งเสนไรนักทองเที่ยว แตก็ยังเห็นมอเตอรไซครับจางประมาณ 3 – 4 คน และ

รถสามลอเครื่อง ประมาณ 4 - 5 คนรอลูกคา อยูบริเวณหนาถนนคนเดินซอยบางลา    

 

ภาพท่ี 5 การปดตัวลงของรานสะดวกซ้ือ 7 ELEVEN ในพ้ืนท่ีปาตอง 

ถายโดย ณัฐวดี เพชรแสนตัน เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 
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  ณรงค มอเตอรไซครับจางรายหนึ่งในเมืองปาตองที่มีที่พักอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตที่กลาวถึง

บรรยากาศและผลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้วา “กอนที่จะเกิดโรคนี้ขึ ้น เมืองปาตองในชวงที่ยังเปนแหลง

ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวเขามาเปนจำนวนมาก แตตอนนี้ปาตองไดตายลงไปแลว ยังไงก็ไมฟน ถา

ปรียบกับมะเร็งก็เหมือนกับระยะที่ 4 แลว” การเปรียบเทียบบรรยากาศเมืองเขากับโรคมะเร็งอันเปน

โรคที่มีความรุนแรงในระดับที่ 4 แทนความรูสึกของนายณรงคที่มองวาการแพรระบาดของโรคโควิด -

19 ในครั้งนี้เปนสถานการณที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับการทองเที่ยวของเมืองปาตองกวาทุก ๆ ครั้ง 

นอกจากน้ียังกลาวถึงเมืองปาตองอีกวา “ปาตองมันตายไปแลว ยังไงก็ไมฟน” (ณรงค, สัมภาษณ : 27 

กรกฎาคม 2563) จากขอความทั้งสองแสดงใหเห็นวาการแพรระบาดของโรคชนิดนี้ไดสงผลตอการ

ทองเที่ยวของเมืองปาตองรวมไปถึงกลุมลูกจางที่มีรายไดสวนใหญมากจากนักทองเที่ยว แตกอน จุด

บริการมอเตอรไซครับจางน้ันสามารถพบเห็นไดทั่วไปในเมือง ปจจุบัน จำนวนจุดบริการก็นอยลง เมื่อ

เมืองไมมีนักทองเที่ยวและผูที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดอื่นก็เดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเองก็สงผลให

ลูกคาของกลุมมอเตอรไซคลดลง เมื่อลูกคาลดลงจำนวนผูประกอบอาชีพมอเตอรไซคจึงลดลงดวย

เชนกัน บางรายเลือกที่จะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นขณะที่บางรายไมสามารถรับภาระคาครองชีพที่สูงได 

จึงเริ่มทยอยกลับตางจังหวัดของตนเอง ขณะที่บางรายเลือกที่จะดูสถานการณเพ่ือไตรตรองที่จะเลือก

ระหวางกลับภูมิลำเนาหรืออาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตตอไป  

 

ผลกระทบและการปรับตัวของอาชีพมอเตอรไซครับจาง 

 การที่รายไดสวนใหญของอาชีพมอเตอรไซครับจางมักเปนกลุมลูกคาทั้งจากชาวไทยและ

ชาวตางชาติ ในหัวขอน้ี ผูวิจัยมุงเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัว และวิธีการที่ผูมีอาชีพ

มอเตอรไซครับจางเลือกใชเพื่อใหสามารถประคองชีวิตของพวกเขาและครอบครัวใหอยูรอดไดใน

ภาวะที่รายไดหายไป   

 นายศุภกร สิงหบำรุง อายุ 28 ป เลาใหผูวิจัยฟงวา เขาเคยมีรายไดอยูที่ประมาณ 15,000 

บาทตอเดือน แตเมื่อเกิดการแพรระบาดของโรคชนิดนี้ทำใหรายไดลดลงไปครึ่งหนึ่ง การทยอยกลับ

ภูมิลำเนาของคนตางถิ่นที่มาทำงานในปาตองก็ยิ่งทำใหรายไดหดหายไป มีรายไดไมเพียงพอตอภาระ
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คาใชจายที่เพ่ิมสูงขึ้น เขามีบุตรทั้งหมด 3 คน คนโตเรียนอยูช้ันประถม คนกลางยังเรียนอยูช้ันอนุบาล 

คนสุดทายอายุประมาณ 1 ป ศุภกรมีคาใชจายที่สำคัญคือคาเลาเรียนของลูก คาอาหารในแตละวัน 

และคาขนมของลูก ๆ ของเขา เพราะหาเงินไดไมพอกับรายจาย เขาจึงเริ่มนำเงินเก็บที่มีอยูออกมาใช

จายและพยายามที่จะหารายไดอ่ืนเสริม เพราะไมมีลูกคามาใชบริการมอเตอรไซครับจาง เขาจึงเลือกที่

จะหยุดขับขี่มอเตอรไซครับจางชั่วคราวเนื่องจากไมคุมกับคาบำรุงรักษารถมอเตอรไซคและคาน้ำมัน

ในแตละครั้ง ในชวงที่หยุดขับขี่มอเตอรไซครับจางนายศุภกรและภรรยาไดเริ่มทำธุรกิจการขายของ

ออนไลน และคาขายขนมกับคนที่รูจัก กอนที่จะเปลี่ยนไปสมัครงานเกี่ยวกับธุรกิจสงอาหารเดลิเวอรี่

อยาง Food Panda แตไมผานการขั้นตอนการสมัคร ปจจุบันศุภกรอยูในสถานะวางงานแตจะมีงาน

รับจางทั่วไปที่สามารถทำไดซึ่งงานประเภทน้ีเปนงานที่ไมมีบอยนัก    

วารินทร ผูใหขอมูลอีกรายหนึ่ง ไดเลาถึงผลกระทบที่เกิดกับเขาวา “อยางเมื่อวานออกจาก

บานมาต้ังแตเวลา 9.30 น. น่ังรอลูกคาจนถึง 19.30 น. ไดเงินเพียง 40 บาท จึงตัดสินใจกลับบานเลย

ดีกวา” (วารินทร, สัมภาษณ : 27 กรกฎาคม 2563) มอเตอรไซครับจางคนอ่ืน ๆ ที่ผูวิจัยไดพูดคุยดวย

หลายคนก็เผชิญปญหาแบบเดียวกันกับวารินทร คือหาเงินไดไมถึงรอยบาทตอวัน ซึ่งนายณรงค จะ

ประจำอยูจุดคิวรับลูกคาหนาตลาดสดบันซาน สถานที่ตลาดสดขนาดใหญในเมืองปาตองโดยปกติจะมี

ผู ใชบริการบริเวณนี ้อยู มาก ทำอาชีพมอเตอรไซคร ับจางมาเปนระยะเวลา 20 ป เห็นความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเปรยใหผูวิจัยฟงวา เขาไมมีลูกคาตางชาติมา 5 เดือนแลว (ณรงค, 

สัมภาษณ : 27 กรกฎาคม 2563)  ลูกคาตางชาติมีความสำคัญตออาชีพมอเตอรไซครับจางในปาตอง

เพราะราคาคาโดยสารสำหรับชาวตางชาติน้ันแพงกวาลูกคาคนไทย กอนที่จะเกิดการแพรระบาดราคา

สำหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่จะใชบริการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ภายในเมืองปาตองจะเริ่มที่ประมาณ 100 

-200 บาท ขณะที่คนไทยราคาอยูที่ 40 บาท หากตองการเดินทางไปยังสถานที่อื่น ๆ นอกจากพื้นที่

เมืองปาตองจะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางมอเตอรไซครับจางและลูกคาแตราคาเริ่มตนยังอยูที่ราคาเดิม

ที่ต้ังไว  

ปจจุบันในชวงผอนคลายมาตรการล็อกดาวน ราคาคาบริการมอเตอรไซครับจางก็ตองถูกปรับ

ใหถูกลง เพ่ือใหยังพอมีลูกคา โดยคาโดยสารสำหรับลูกคาชาวไทยขั้นต่ำอยูที่ 40 บาทตอเที่ยว ขณะที่
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คาโดยสารสำหรับชาวตางชาติซึ่งเปนกลุมชาวตางชาติที่ยายเขามาอยูอาศัยในจังหวัดภูเก็ตอยางถาวร 

มีราคาขั้นต่ำอยูที่ 60 บาทตอเที่ยว ขึ้นอยูกับระยะทางของจุดหมายของสถานที่น้ัน ๆ 

แมวาการขับขี่มอเตอรไซครับจางจะไมสรางรายไดที่นาพอใจ แตมอเตอรไซครับจางสวนใหญ

ก็ไมไดเลิกอาชีพนี้ เหตุผลสำคัญที่ทำใหพวกเขายังเลือกที่จะขับขี่มอเตอรไซครับจางตอไปคือการที่

พวกเขาไมไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก หลายคนไมมีคุณสมบัติที่เพียงพอในการสมัคร

งานอาชีพอื่น ๆ เชน ไมมีวุฒิการศึกษา ไมมีความรูหรือทักษะตองใชในอาชีพอื่น ๆ อายุมากเกินไป 

หรือมีสภาพรางกายที่ไมแข็งแรงพอ เปนตน สวนใหญอาชีพที่เกี่ยวของกับสภาพรางกายมักเปนงานใช

กำลัง เชน งานขนยายตาง ๆ ขณะที่งานใชวุฒิระดับการศึกษาขั้นต่ำอยูในระดับ ม.3 และจำกัดอายุ

สมัคร เชน พนักงานในโรงแรมขนาดใหญ พนักงานรานสะดวกซื้อ อยาง เซเวน อีเลฟเวน หรือ แฟมิลี่

มารท อาชีพมอเตอรไซครับจางเปนอาชีพที่ไมจำเปนตองมีคุณสมบัติดานอื่น ๆ โดยเฉพาะวุฒิ

การศึกษา นายประกอบขับขี่มอเตอรไซครับจางเปนอาชีพเสริม เขาอธิบายวา “ผมมีวุฒิการศึกษา

เพียงแค ป. 6 ไปสมัครงานอื่น ๆ ไมคอยได และถาจะใหไปขับขี่ Grab หรือ Lineman มือถือเราก็ไม

รองรับอีก” (ประกอบ, สัมภาษณ : 4 กุมภาพันธ 2564) ขณะที่ประวิต มีจุดคิวหนาถนนคนเดินซอย

บางลา หรือ walking street  ไดพูดถึงขอจำกัดดานสภาพรางกายและอายุของเขาที่ทำใหเขาไม

สามารถไปทำงานอื่นได “ตอนนี้เราก็อายุ 60 กวา อายุก็มาก สมรรถภาพทางรางกายก็ไมคอยดี 

ขณะที่คนหนุมหรือพวกที่อายุนอย ๆ สามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ใชแรงงานได ตัวเองที่มีอายุมาก

ถึงแมจะไปสมัครอาชีพรับจางอื ่น ๆ ก็คงไมมีใครรับเขาทำงาน” (นายประวิต, สัมภาษณ : 4 

กุมภาพันธ 2564) 

 นอกจากนั้น งานบางอยาง โดยเฉพาะงานที่ไมตองใชทักษะสูง เชน งานกอสราง งานที่ใช

กำลังในการขนของ เปนตน นายจางก็นิยมจางแรงงานขามชาติมากกวา สวนใหญเปนแรงงานขาม

ชาติของประเทศ พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  โดยใหเหตุผลวา แรงงานขามชาติสามารถรับงาน

ไดทุกอยาง หากเลือกจางคนไทยงานบางอยางคนไทยก็ทำไดไมดีเทาแรงงานตางชาติ มอเตอรไซค

รับจางที่ผูวิจัยไดสนทนาดวยตางก็มองวาการเลือกจางแรงงานขามชาติของนายทุนมากกวากวาคน

ไทยเปนปญหาความเหลื่อมล้ำในการสมัครงาน พวกเขารูสึกถึงอคติของนายจางตาง ๆ ที่ทำใหพวก
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เขาเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเกิดสภาวะการแยงงานกันเกิดขึ้นและนายจางก็มี

แรงงานขามชาติที่เคยทำงานรวมกันแลวบาง  

มอเตอรไซครับจางสวนหนึ่งไมไดประกอบอาชีพในภาคธุรกิจทองเที่ยวเพียงอาชีพเดียว พวก

เขาขับขี่มอเตอรไซครับจางเปนอาชีพเสริมควบคูไปกับงานประจำอื่น ๆ เชน พนักงานโรงแรม 

พนักงานในรานอาหาร หรือสถานบันเทิง เปนตน วงจรชีวิตของพวกเขาเปลี ่ยนไปตามฤดูการ

ทองเที่ยว ในชวง High season ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน - เมษายน ของทุกป โรงแรมมักจะจาง

แรงงานรายวันเพ่ือเปนแรงงานเสริมในชวงที่นักทองเที่ยวมาก โดยเขาไปทำงานเปนแมบาน พนักงาน

เสิรฟ หรือพนักงานบารในโรงแรม เมื่อหมดฤดูทองเที่ยว พวกเขาก็ขับขี่มอเตอรไซครับจางเพื่อหา

รายได 

นายประกอบ อาศัยอยูภายในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อมีการประกาศมาตรการควบคุมโรคไม

สามารถเดินทางกลับไปอยูกับครอบครัวในตัวเมืองภูเก็ตได เขาเลือกจะอยูหองพักของพนักงาน

โรงแรมแทนและยังคงหารายไดจากการรับลูกคาในเมืองปาตอง ประกอบเลาใหผูวิจัยฟงวา เขาขี่ขับ

มอเตอรไซครับจางเปนอาชีพเสริมไดประมาณ 5 ป ตั ้งแตชวงปพ.ศ. 2558 เขามีอาชีพหลักเปน

พนักงานตอนรับของโรงแรมขนาดเล็กแหงหนึ่ง กอนเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เขามีรายได

จากการทำงานที่โรงแรมอยูที่ประมาณ 15,000 บาทตอเดือน ซึ่งไมเพียงพอกับคาใชจาย เขาจึงเริ่มหา

รายไดเสริมจากการขี่มอเตอรไซครับจางประมาน 500 – 1,000 บาทตอวัน เขาจะขี่มอเตอรไซค

รับจางหลังจากเลิกงานประจำต้ังแตเที่ยงคืนจนถึง 7 โมงชาของอีกวัน และจะไปนอนพักที่หองรับรอง

พนักงานโรงแรมเพื่อเขางานโรงแรมในชวงบาย 3 โมง แตเมื่อกิจการโรงแรมซบเซา เขาตองเปลี่ยน

ตำแหนงงานเปนผูดูแลโรงแรม เชน การเฝาดูแลความเรียบรอยภายในอาคารและทรัพยสินของ

โรงแรม  รายไดของเขาตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนมาก็ลดลงครึ่งหนึ่ง เหลือ 7,500 บาท ตอ

เดือน ขณะที่รายไดจากการขี่มอเตอรไซคลดลงเหลือเฉลี่ยวันละ 100 บาท และปรับเปลี่ยนเวลาจาก

ที่เคยวิ่งตลอดทั้งคืนมาเปน 6.00 – 21.00 น. แทนเนื่องจากไมมีลูกคาหลังจากชวงเวลา 21.00 น. 

และการรับลูกคาประจำที่รูจัก สวนใหญจะเปนลูกคาที่อาศัยในเมืองปาตองและใหบริการจนเกิดความ

สนิทสนมจนนำไปสูการแลกเปลี่ยนเบอรโทรติดตอซึ่งกันและกัน สำหรับลูกคาประจำที่มักเรียกใช

บริการนายประกอบในชวงกอนเกิดการระบาดมีอยูประมาณ 10 คน แตชวงล็อกดาวนและคลายล็อก
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ดาวนจำนวนลูกคาประจำลดลงเหลือเพียง 4 - 5 คนตอวันที่เรียกใชบริการ เน่ืองจากสวนใหญเดินทาง

กลับภูมิลำเนาเดิม แตถึงอยางไงรายไดยังคงไมเพียงพอ นายประกอบจึงหาวิธีการปรับตัว โดยการรับ

งานเสริมอยาง งานชวยยกของ งานขนของที่จะมีเขามาใหเรื่อย ๆ โดยใน 1 เดือนจะมีงานประเภทน้ี

ประมาณ 5 วัน ชวงเวลาความถี่ขั้นอยูกับผูจางแตละราย สวนใหญจะไดรับคาแรงครั้งละประมาณ 

200 – 300 บาท พรอมทั้งพยายามควบคุมจัดการกับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่มีเขามาอยูตลอด  

มอเตอรไซครับจางบางสวนเปนคนที่มาจากจังหวัดอื่น พวกเขาเลือกที่จะเดินทางกลับบาน

เพ่ือลดคาใชจายดานตาง ๆ เชน นางสาวกานตพิชา เปนคนจังหวัดมหาสารคาม ยายมาอยูปาตองโดย

ทำงานที่โรงแรมขนาดใหญในเมืองปาตอง เปนอาชีพหลัก แตเมื่อมีเวลาวางจะเลือกออกมาขับขี่

มอเตอรไซครับจางเปนอาชีพเสริมในชวงที่ไมใชฤดูทองเที่ยว เมื่อเกิดภาวะเมืองซบเซาเพราะการ

ระบาดของโรคและมาตรการควบคุมโรค เธอเลือกที่จะเลิกขับขี่มอเตอรไซครับจางและเดินทางกลับ

ภูมิลำเนาเพื่อลดภาระคาใชจาย เชน คาใชจายในชีวิตประจำวัน คาอาหารในแตละมื้อ คาเชาที่อยู

อาศัย และคาครองชีพตาง ๆ หากอาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตตอไป 

เมื่อไดสอบถามมอเตอรไซครับจางเกี่ยวกับภาระคาใชจายของพวกเขา ผูวิจัยพบวาพวกเขาไม

มีบานเปนของตนเอง สวนมากตองเชาบานหรือหองเชา พวกเขายังมีภาระสงเสียดูแลคนในครอบครัว 

และตองเจียดเงินที่หาไดไปผอนชำระหนี้จากการซื้อของเงินผอนตาง ๆ โดยเฉพาะรถมอเตอรไซค 

เครื่องมือประกอบอาชีพของพวกเขา คาเชาที่พักอาศัยของกลุมมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง 

ต้ังแตประมาณ 2,000 – 7,000 บาท ขึ้นอยูกับประเภทของที่พัก หองเชาจะอยูต้ังแต 2,000 – 3,500 

บาท สวนคาเชาบานในจังหวัดภูเก็ตอยูตั ้งแต 4,000 – 7,000 บาท คาใชจายในการดูแลคนใน

ครอบครัวของพวกเขาก็รวมถึงญาติ ๆ และหลาน ๆ ดวย มิใชเพียงดูแลคูครองหรือลูก ๆ ของพวกเขา 

สวนใหญกลุมมอเตอรไซครับจางจะพักอาศัยหากเปนครอบครัวจะเชาบานผอนเดือนละประมาณ 

5,000 บาท ขณะที่หองเชาจะผอนเดือนละประมาณ 3,000 บาท นอกจากนั้นยังมีคาใชจายจิปาถะ

อยางเชนคาน้ำมันรถ คาน้ำ คาไฟ ในชวงเวลาที่พวกเขาไมมีลูกคาเชนนี้ พวกเขาจำตองกูยืมเงินมาใช 

ทั้งจากธนาคารตาง ๆ และการปลอยกูนอกระบบ ชวงที่ผานมาการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให

มอเตอรไซคแตละคนเปนหนี้เพิ่มขึ้น บางรายตองเปนหนี้ถึงหนึ่งแสนบาท เหตุที่หลายคนตองกูเงิน
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นอกระบบนั้น เปนเพราะการกูเงินในระบบตองการคนค้ำประกัน เปนเรื ่องยากที่จะหาคนมาค้ำ

ประกันเงินกูใหพวกเขาได 

เมื ่ออาชีพมอเตอรไซครับจางไมอาจสรางรายไดใหเพียงพอกับภาระคาใชจาย ผู ขับขี่

มอเตอรไซครับจางหลายคนก็ตองไปรับทำงานใชแรงงานที่ไมตองใชทักษะสูง โดยมักเปนการรับจาง

ทั่วไปเปนงาน ๆ ไป มิไดมีความมั่นคงแตอยางใด เชน งานกอสรางโรงแรม รับจางขนของ รับจางขน

ขยะ งานลักษณะนี้จะเกิดขึ้นไมมากนัก แตชวงที่มีการคลายล็อกดาวน งานขนของยายบานก็พอมีให

พวกเขาไดทำ เพราะมีคนยายออกจากปาตองมาก นอกจากนั้น ธุรกิจที่ปดตัวลงเพราะเศรษฐกิจซบ

เซาก็ตองการแรงงานชวยขนยายสิ่งของของบริษัทออกจากปาตอง สวนงานกอสรางหรือปรับปรุง

โรงแรม รายไดแตละครั้งจะอยูที่ครั้งละประมาณ 300 – 400 บาท มอเตอรไซครับจางมีเครือขาย เมื่อ

มีงานขนยาย พวกเขาจะบอกตอ ๆ กันเพ่ือชวนกันไปรับงาน 

อยางไรก็ตามงานรับจางเปนครั้งคราวเหลานี้ก็ไมอาจสรางความมั่นคงใหพวกเขาไดเพียงพอ 

ศุภกรเคยขับขี่มอเตอรไซครับจาง ในชวงคลายล็อกดาวน เขาและภรรยาก็ขายสินคาออนไลน และรับ

ขนมจากรานของเพื่อนมาขาย เขามีงานกอสรางและงานขนของเปนครั้งคราวจากการชักชวนของคน

รูจักและกลุมเพ่ือนฝูงที่ขับขี่มอเตอรไซครับจางดวยกัน มีรายไดครั้งละประมาณ 300 – 500 บาท เขา

เลิกขับขี่มอเตอรไซครับจางในที่สุดเน่ืองจากไมมีลูกคา เขามีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย โดยเฉพาะ

ภาระคาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษาของลูก ๆ ของเขา เขาจึงจำตองปรับตัวเพื่อลดภาระคาใชจายโดย

การยายโรงเรียนของลูกทั้ง 2 คน ตั้งแตเดือนกรกฎาคมป 2563 ที่ผานมา ซึ่งการเลือกเรียนโรงเรียน

แหงแรกที่ไกลบานเนื่องดวยเหตุผลที่ตองการใหลูกไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีกวา รูปแบบสื่อการ

เรียนการสอนและคุณครูสามารถครอบคลุมความรูแกนักเรียน สำหรับมุมมองของนายศุภกรและ

ภรรยา แตทายที่สุดเมื่อภาระคาใชจายบีบบังคับจึงจำเปนที่จะยายมาเรียนในโรงเรียนเทศบาลใกล

บาน เพื่อลดภาระคาเดินทาง และลดภาระคาเลาเรียนของลูกทั้งสอง คาขนมและคาอาหารรายวัน

ของลูก เพราะโรงเรียนที ่ย ายมานั ้นเปนโรงเรียนรัฐภายใตหนวยงานเทศบาลสายน้ำเย็น มี

ทุนการศึกษาและอาหารกลางวันใหสำหรับนักเรียนทุกคนในชวงเวลาที่เกิดการแพรระบาด 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเพราะการระบาดของโรคโควิด 19 น้ันสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูขับขี่มอเตอรไซครับจางและคนในครอบครัวของพวกเขาอยางสำคัญ ดังจะเห็นไดจากลูก ๆ ของ
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ศุภกร ที่ตองยายโรงเรียน เรื่องพ้ืนฐานของชีวิตอยางการกินอาหารก็ตองถูกปรับเปลี่ยน นายประกอบ

ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา เมื่อกอนเขาเสียเงินคาขาวสามมื้อ แตตอนนี้เขากินอาหารเพียงมื้อเดียว และเปน

อาหารที่เขาไปรับบริจาคมาจาก “ผูใหญใจดี” ซึ่งหมายถึงคนมีเงิน เจาของธุรกิจ หรือกลุมมูลนิธิตาง 

ๆ ของที่แจกมีทั้งอาหารแหงและขาวกลอง โดยมีการแจกตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 ในชวงที่มีการปด

พื้นที่เขา – ออกเมืองปาตองจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม ปจจุบันจำนวนจุดที่แจกจายอาหารในพื้นที่

ปาตองมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาที่เริ่มการแพรระบาด นายประกอบคิดวาในอนาคต

อาจจำเปนที่จะตองพยายามหารายไดอ่ืนเสริมหรือมีความจำเปนที่จะตองกูเงินนอกระบบเพ่ือนำมาใช

จาย รวมถึงการปรับลดคาใชจายดานครอบครัวในสวนของคาโทรศัพท คาเชาบาน คาใชจายสวนตัว

ตาง ๆ  

สุชาติ ทำอาชีพมอเตอรไซครับจางประมาณ 5 ป โดยมีคิวรถพ้ืนที่บานมอญ ช่ือหมูบานตำบล

ปาตอง เลาวาเขาตองเปลี่ยนรสนิยมเรื่องเสื้อผา แตกอนเขามักจะซื้อเสื้อผาหรือสิ่งของที่มียี ่หอ 

โดยเฉพาะจากรานที่ขายอยูในหาง ปจจุบันเมื่อรายไดลดลงจึงมีการปรับเปลี่ยนโดยการเลือกซื้อ

เสื้อผามือสองแทน เขายังเปลี่ยนการกินอาหารจากที่เคยซื้อกินจากรานอาหาร เขาก็หันมาทำอาหาร

เองเพ่ือประหยัดรายจาย   

ดังนั้นสำหรับกลุมมอเตอรไซครับจางในพื้นที่ปาตองสวนใหญที่มีภูมิลำเนาดั้งเดิมเปนคน

ตางจังหวัดที่เดินทางเขามาประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานเพื่อหารายไดและสรางและสรางครอบครัว

อยูในจังหวัดภูเก็ต โดยการหลั่งไหลเขามาของผูคนตางจังหวัดเปนเพราะเมืองปาตองเปนเมือง

ทองเที่ยวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งดึงดูดใหผูคนสวนใหญเลือกที่จะเดินทางเขามายังพื้นที่ปาตองเพ่ือ

หารายไดซึ่งทำใหเกิดรูปแบบที่เรียกวา “การเคลื่อนยาย” ทั้งในกลุมนักทองเที่ยวที่ตองการเขามา

พักผอน กลุมคนตางจังหวัดที่เลือกเขามาประกอบอาชีพซึ่งหมายรวมถึงกลุมมอเตอรไซครับจาง

เชนเดียวกัน ซึ่งการเขามาเพื่อประกอบอาชีพของกลุมคนตางจังหวัดนำมาซึ่งรูปแบบการปรับตัวกับ

การใชชีวิตเพ่ือใหเขากับวัฒนธรรมของคนในจังหวัดภูเก็ต ไมวาจะเปน การปรับตัวดานอาหาร รสชาติ

อาหารตาง ๆ สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยางยิ่งถนนหนทางและสถานที่ตาง ๆ ในเมืองปาตอง 

เพื่อใหตนเองสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในเมืองปาตองตอไปได สำหรับกลุมมอเตอรไซค

รับจางนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับตัวและเรียนรูสถานที่ในแตละพื้นที่ของเมือง ถนนสาย
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สำคัญตาง ๆ และตรอกซอกซอยภายในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถใหบริการแกลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่

เดินทางเขามาในเมืองปาตองจะเห็นไดวากลุมมอเตอรไซครับจางสวนใหญน้ันประกอบอาชีพธุรกิจการ

ทองเที่ยวในเมืองปาตองมากอน อยาง นายประกอบ นายสามารถ นายงารินทร หรือเปนคนปาตอง

ตั้งแตกำเนิดอยาง นายประจักษ นายศุภกร นายสุชาติ ซึ่งลวนแตประกอบอาชีพอื่น ๆ หรืออาศัยอยู

ในเมืองปาตองมาอยางยาวนาน จนทำใหรูจักถนนตาง ๆ และคุนเคยกับสถานที่ภายในเมืองปาตอง

เปนอยางดี นอกจากน้ีการหลั่งไหลหรือเคลื่อนยายของคนเขามาน้ันปจจัยหลักในการตัดสินใจที่จะเขา

มาประกอบอาชีพนั้นก็คือ “ทุน” หรือรายได “สถานที่” นั้นคือเมืองปาตองอันเปนแหลงสำคัญทาง

เศรษฐกิจที่สามารถสรางรายไดใหแกผูที่เขามาประกอบอาชีพภายในเมือง นอกจากนี้ยังรวมถึงการ

ปรับตัวเพื่อใหเขากับลักษณะลูกคาแตคนที่เขามาใชบริการ ความสัมพันธระหวางมอเตอรไซครับจาง

กับลูกคาในการใชบริการ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลการติดตอซึ่งสะดวกในเรียกใชบริการของลูกคา

ซึ่งสามารถเจาะจงมอเตอรไซครับจางที่ไววางใจได  

ขณะที่การระบาดของโรคโควิด -19 ไดเขาสูเมืองปาตอง ซึ่งทำใหรูปแบบการดำรงชีวิตของ

กลุมมอเตอรไซคเปลี่ยนไปเนื่องจากเมื่อการจำกัดพื้นที่การเดินทางของคนในพื้นที่ปาตองไมวาจะเปน

แรงงานตางจังหวัดหรือนักทองเที่ยวตกคางที่ไมสามารถเดินทางออกจากเมืองปาตองหรือจังหวัดภูเก็ต

ได รูปแบบการเคลื่อนยายของมอเตอรไซครับจางซึ่งเกี่ยวของกับการเดินทางของคนในเมืองจึงถูก

จำกัดการเคลื่อนยาย คือสามารถขับขี่รถไปสงลูกคาไดเฉพาะภายในเมืองปาตองซึ่งอาจจะกระทบกับ

รายไดที่เรียกราคาไดเพียงระยะไดเฉพาะเมืองปาตองไมสามารถเรียกเก็บราคาไดเทากับระยะทางที่

ลูกคาจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือเมืองปาตอง ขณะที่มอเตอรไซคบางรายที่ไมมีที่พักอยูใน

เมืองปาตองก็ยิ่งไมสามารถประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางและมีรายไดจากการรับ – สงลูกคา 

จำเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือจากผูที่มาบริจาคและหนวยงานทางจังหวัดเพ่ือใหสามารถดำรงอยู

รอด 

เมื่อรัฐผอนคลายมาตรการภายในพื้นที่ใหผู คนสามารถเดินทางออกตางจังหวัดหรือการ

เดินทางกลับประเทศของนักทองเที ่ยวทำใหเมืองปาตองจากเดิมที ่เต็มไปดวยการเดินทางหรือ

เคลื่อนยายของผูคนเริ่มกลายเปนเมืองที่เงียบไรซึ่งผูคนและนักทองเที่ยวซึ่งเปนกลุมรายไดที่สำคัญ

ของมอเตอรไซครับจางลดลงไปมากดูไดจากรายไดในแตละวันและการรับ – สงลูกคาแตละรอบของ
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วันซึ่งมีจำนวนที่ลดลงนอยลงเปนอยางมาก นำไปสูการปรับตัวโดยพยายามหารายไดเสริมหรืออาชีพ

เสริมภายในเมือง และดวยขอจำกัดตาง ๆ ไมวาจะเปน อายุ สุขภาพ เทคโนโลยี หรืออคติของนายจาง

ที่เลือกจางแรงงานขามชาติมากกวา สงผลใหกลุมมอเตอรไซคจำเปนตองตอสูดิ้นรนในชวงเวลาที่

ยากลำบากทั ้งจากสภาพแวดลอมของเมืองสรางความหดหู ใจ บางรายเลือกที ่จะขับตอไปแต

ปรับเปลี่ยนชวงเวลาการทำงาน อยางนายประกอบจากอดีตที่ขับตั้งแตเที่ยงคืนจนถึงเชา ก็ตองปรับ

ชวงเวลาขับขี ่เปน 6 โมงเชา – 3 ทุม และมีรายไดจากลูกคาประจำที่ติดตอผานการพูดคุยทาง

โทรศัพท ลูกคาสัญจรไปยังสถานที่ตาง ๆ ภายในตัวเมืองปาตองและจังหวัดภูเก็ต ขณะที่งานหลัก

อยางพนักงานดูแลความเรียบรอยของโรงแรมยังคงประกอบอาชีพอไปซึ่งจากการที่ไมมีนักทองเที่ยว

สงผลตอผูประกอบการโรงแรมจำเปนที่ตองลดเงินเดือนของนายประกอบเหลือครึ่งหนึ่ง จากการถูก

ลดเงินเดือนทำใหนายประกอบเลือกที่จะหาอาชีพอื่นเสริม และผูขับขี่มอเตอรไซคที่ไดรับผลกระทบ

เรื่องรายไดในลักษณะเดียวกัน เลือกที่หาหนทางในการหารายไดเสริมอยางการทำงานที่ใชแรง เชน 

งานขนขยะ งานขนยาย ซึ่งไมสามารถปฏิเสธไดวางานเสริมที่กลุมมอเตอรไซครับจางในพื้นที่ทำนั้นยัง

มีความเกี่ยวของกับรูปแบบการเคลื่อนยาย อยางงานขนของยายออกของกลุมผูประกอบการธุรกิจที่

ไดรับผลกระทบ สิ่งนี้แสดงใหเห็นวากลุมมอเตอรไซครับจางนั้นเปนกลุมคนที่มีความสัมพันธกับการ

เคลื่อนยายทั้งในดานการขับขี่มอเตอรไซครับจาง ถึงแมจะมีการปรับตัวหารายไดอาชีพเสริมก็ยัง

เกี่ยวของกับรูปแบบการเดินทางของบุคคลอื่น ๆ ดวยเชนกัน ขณะที่มอเตอรไซครับจางบางสวนเมื่อ

การเดินทางกลับของคนภายในเมืองเพิ ่มขึ ้นกระทบกับรายไดและคาใชจายหากอาศัยตอไปใน

สถานการณเชนนี้ นำไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีเดินทางเคลื่อนยายกลับภูมิลำเนาของตนเองและ

กลับไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน  

จากขอมูลที่แสดงใหเห็นต้ังแตการเดินทางออกนอกพ้ืนที่เมืองปาตองและจังหวัดภูเก็ตทั้งชวง

มาตรการล็อกดาวนและหลังผอนคลายมาตรการล็อกดาวนที่สงผลตอการเคลื่อนยายของบุคคลใน

พื้นที่และนักทองเที่ยว รายไดทางเศรษฐกิจที่ลดลง อันเปนโครงสรางทางสังคมสวนสำคัญตอการ

ดำรงชีวิตในเมืองที่มีคาของชีพที่สูงนั้นไดสรางความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการทำงานจากเดิมจะ

ประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจางประมาณ 7 - 8 ชั่วโมงตอวันซึ่งสามารถเลือกเวลาการทำงานได

ตั้งแตเชาจนถึงกลางคืนโดยไมมีปจจัยอยางกฎหมายและจำนวนลูกคาเปนตัวกำหนด แตเมื่อการ

ระบาดของโรคโควิด -19 ไดเขามาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต อยางการสังสรรคที่แตกอนกลุม
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มอเตอรไซครับจางบางรายเมื่อทำงานเสร็จจะชวนกันไปรานกาแฟเพื่อพูดคุยเรื่องราวชีวิตประจำวัน

หรือขาวสารขอมูลที่เกิดขึ้นในสังคมกลับไมสามารถทำไดเชนเดิม อยางนายประจักษที่เลือกออกไป

สังสรรคกับเพื่อนฝูงซึ่งมองวาเพื่อปองกันตนเองจากการติดเชื้อและลดภาระคาใชจาย  ในสวนของ

เสนทางรับ – สงลูกคาก็เปลี่ยนแปลงไปเชนกันในลักษณะที่จากเดิมสามารถเดินทางรับ – สงลูกคาได

ทั่วเมืองและจังหวัดแตเมื่อจำนวนลูกคาลดลงสถานที่รับ – สงลูกคาก็ถูกจำกัด อยางเชนนายประกอบ

ที่หลังจากคลายมาตรการล็อกดาวนลูกคาสวนใหญก็จะเดินทางตลาดสด โรงพยาบาล และหาง ซึ่งการ

ถูกกำหนดสถานที่ใหบริการแกลูกคานี้ก็ทำใหนายประกอบไมสามารถตอรองราคากับลูกคาที่เคยใช

บริการไดตอไป 

 จะเห็นไดวาการแพรระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการควบคุมโรคสงผลในทาง

เศรษฐกิจอยางมากตอเมืองปาตอง ทำใหกระแสการเคลื่อนยายเดินทางที่เคยหลอเลี้ยงผูคนในเมือง

ลดลงจนถึงกับหยุดชะงัก กลุมมอเตอรไซครับจางเมืองปาตองเปนอาชีพที่อยูไดดวยการเดินทางของ

ผูคน เมื่อเมืองเงียบเหงา ไมคึกคักอันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนนักทองเที่ยว สูการขาดรายได

ในขณะที่ภาระคาใชจายตาง ๆ ก็ยังมีเทาเดิม นำไปสูการตอสูดิ ้นรนเพื่อหารายไดเสริม และการ

ปรับเปลี่ยนการใชชีวิตประจำวันเพื่อใหอยูรอด การชะงักงันทางเศรษฐกิจของเมืองที่ตองพึ่งพาการ

ทองเที่ยวเปนหลักอยางเมืองปาตองยังทำใหเห็นชีวิตที่ไมมั่นคงและมีทางเลือกไมมากนักของอาชีพ

มอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง พวกเขาไมมีทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ หรือทุนทางสังคม 

(Bourdieu, 2018) เพียงพอที่จะไปทำอาชีพอื่น และภาวะเศรษฐกิจซบเซาเพราะโรคในครั้งนี้ก็ทำให

พวกเขาตองเปนหน้ีเพ่ิมขึ้น คำกลาวที่วา “โรคไมกลัว กลัวอดตาย” น้ันไมไดเปนอติพจนที่เกินจริง แต

สะทอนผลกระทบของการระบาดของโรคที่เขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาแมในเรื่องพื้นฐานของ

ที่สุดของการมีชีวิตอยางเชนการไมมีขาวกิน ความ “กลัวอดตาย” ทำใหมอเตอรไซครับจางจำนวน

หน่ึงยังคงเลือกที่จะออกมาเสี่ยงทำงานนอกบาน  

 ในบทตอไปผูวิจัยจะนำเสนอใหเห็นถึงความเขาใจของพวกเขาตอโรคโควิด 19 และความ

เสี่ยงที่พวกเขาเผชิญ ตลอดจนวิธีการจัดการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตเพื่อปองกัน

ตัวเองจากโรคในภาวะที่พวกเขาก็ยังคงตองเสี่ยงเพ่ือใหอยูรอด 
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บทที่ 5 

“รัฐ แพทย ตนเอง” มุมมองความเขาใจและการจัดการกับโควิด -19 ของมอเตอรไซครับจาง 

 การเกิดขึ้นของโรคระบาดแตละครั้งสรางความเสียหายแกสังคมมนุษยแทบทุกชวงเวลาของ

การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยทางสังคม เมื่อมีวิกฤติการณโรคระบาดเกิดขึ้นในโลก องคการอนามัยโลก 

(World Health Organization หรือ WHO) ก็มักประกาศภาวะฉุกเฉิน มีการประกาศใช “กฎอนามัย

ระหวางประเทศ 9

10” เพื่อควบคุมสถานการณโรคติดตอระหวางประเทศที่สามารถแพรระบาดขามไป

ยังประเทศอื่นได ไมวาจะเปน โรคไขหวัดนก โรคซารส (SARS) อหิวาตกโรค ไขเหลือง และกาฬโรค 

การเกิดขึ้นของโรคระบาดในแตละครั้งไดสรางความเปลี่ยนแปลงและนำสังคมเขาสูรูปแบบสังคมที่ไม

เคยเกิดขึ้นมากอน เชน รูปแบบพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง การคนหาวิธีการ

ทางการแพทย การคนหาขอมูลเกี่ยวกับโรครายแรงที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพรอมตอการรับมือหากเกิด

การระบาดในอนาคต ทั้งนี้ภาครัฐและภาคสาธารณสุขควรมีวิธีการจัดการรับมือ เฝาระวังและให

ความรูความเขาใจใหม ๆ แกประชาชน พรอมทั้งพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทยเพ่ือ

จำกัดวิธีการควบคุมและการรักษาโรคระบาดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือใหสังคมสามารถเดินหนา

ตอไปไดในสภาวการณปกติ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2563) 

 
10 การประกาศ “กฎอนามัยระหวางประเทศ” (IHR) ที่ออกประกาศภาวะฉุกเฉินของการระบาดของโรคเปน

จำนวน 5 ครั้ง นับตั้งแตเกิดการแพรระบาดไปยังทั่วโลก โดยฉบับแรกเริ่มใชตั้งแต พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969) 

แตพบปญหาบางประเทศใชปญหาโรคติดตอระหวางประเทศเปนขอกีดกันทางการคา การใชมาตรการที่

รุนแรงเกินจำเปน เชน การกักตัว การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล นอกจากนี้สถานการณ

โรคติดตอระหวางประเทศเปลี่ยนไป มีโรคติดตออันตรายใหม ๆ ที่แพรระบาดขามประเทศเกิดขึ้น เชน โรค

ซารส โรคไขหวัดนก เปนตน ซึ่ง IHR ฉบับเดิมไมครอบคลุม องคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกจึงได

ทบทวนปรับปรุงแกไขใหมโดยไดรับความเห็นชอบจากนานาประเทศสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) และเรียกชื่อยอวา IHR (2005) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2563) 
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ดังนั้นการศึกษารูปแบบการแพรระบาดของสาขาวิชาระบาดวิทยานั้น ไมเพียงแตมุงทำความ

เขาใจรูปแบบความสัมพันธหรือองคประกอบที่ เกิดขึ้นระหวางคน (Host) สิ่งกอโรค (Agent) และ

สิ่งแวดลอม (Environment) ที่เกิดขึ้นจากการระบาดและการกระจายตัวของโรคที่ศึกษาผาน บุคคล 

(Person) สถานที่ (Place) และเวลา (Time) เพียงเทานั้นแตยังใหความสำคัญกับการทำความเขาใจ

รูปแบบทางวัฒนธรรม โครงสรางทางสังคม โครงสรางทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนตัวกำหนดใหเกิดความ

ออนแอเปราะบางของคนในสังคมรวมทั้งสถานการณทางสังคมที่อยูในสภาวะไมแนนอน ดวยเหตุน้ี

การที่จะเขาใจมุมมองความคิดของคนในแตละพ้ืนที่ที่มีตอโรคระบาด เพ่ือใหเจาหนาที่เขาใจแบบแผน

ความเชื่อและสามารถออกมาตรการที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทางสังคมของประชาชน  จะตองศึกษา

ผานความหมายแกโรคในมุมมองของ “คนใน” ทัศนคติความเช่ือ การแสดงออกทางพฤติกรรมสุขภาพ

ของกลุมเปาหมายของการศึกษา เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาดานสุขภาพ โรค และความเสี่ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ผู คนแตละสังคมอาจมีมุมมองทางวัฒนธรรมตอความเสี่ยงตอโรค

ตางกันไป ซึ่งวิธีจัดการตอโรคและการประเมินความรุนแรงตอโรคและความเสี่ยงของพวกเขาอาจมี

ลักษณะเฉพาะตามแตละสังคม คนแตละกลุมอาจมีความเขาใจตอโรคที่แตกตางกัน การปฏิบัติตน

ปองกันโรคก็แตกตาง และความเปราะบางในชีวิตของคนแตละกลุมก็ไมเหมือนกัน เชน กลุมคนที่มี

อาชีพตางกันก็อาจมีมุมมองความเสี่ยงตอโรคและทรัพยากรในรูปแบบจัดการก็ไมเหมือนกัน ดังน้ัน

ความเขาใจมุมมองทางสังคมวัฒนธรรม และความเขาใจโรคในมุมมองของทองถิ่น เปนสวนสำคัญใน

การชวยใหหนวยงานดานสุขภาพสามารถนำมาวิเคราะหและออกแบบนโยบายเพื่อควบคุม ปองกัน 

และจัดการผลกระทบจากการระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพอยางเปนองครวม (ประชาธิป กะทา และ 

สิทธิโชค ชาวไรเงิน, 2561 : 14-16) 

ในบทนี้ ผูวิจัยมุงเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูและเขาใจการระบาดของโรคโควิด -19 

ในมุมมองของกลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง ซึ่งเปนกลุมคนที่หนวยงานสาธารณสุขของ

รัฐมองวาเปนกลุมเสี่ยงในการติดโรคและสามารถแพรเชื้อไปใหผูอื่นได จากขอมูลภาคสนาม ผูวิจัย

พบวา กลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจางนั้นมีความตื่นตัวตอการระบาดของโรคโควิด – 19 พวกเขามี

ความพยายามในการหาขอมูลทั้งจากขาวสารที่เผยแพรโดยหนวยงานรัฐทั้งจากสวนกลางและทองถิ่น

ปาตอง และขอมูลขาวสารจากแหลงขาวตาง ๆ และอินเตอรเน็ต พวกเขาปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุขที่กำหนดโดยรัฐเทาที่จะทำได มีการปรับวิถีชีวิตเพื่อใหอยูกับภาวะที่มีการระบาดของโรค
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ไดอยางเสี่ยงนอยที่สุดเทาที่จะทำได อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบแงมุมที่สำคัญที่สุดของโรคโควิด – 19 ใน

มุมมองของผูขับขี่มอเตอรไซครับจางนั้นไมใชแงมุมทางสุขภาพ แตเปนแงมุมเกี่ยวกับผลกระทบทาง

เศรษฐกิจที่มาจากโรคอันเปนสาเหตุของการปรับตัวพฤติกรรมทางสุขภาพเพื่อใหสามารถประกอบ

อาชีพนี ้ตอไป ในบทนี ้ผู ว ิจัยยังเสนอขอมูลเกี ่ยวกับความกังวลในชีวิตประจำวันที ่มากขึ ้นอัน

เนื่องมาจากการระบาดของโรคและมาตรการควบคุมและปองกันโรค ตลอดจนความคาดหวังและ

มุมมองตออนาคตของพวกเขา  

  

การประกาศมาตรการควบคมุและเฝาระวังของรฐัไทย  

 สำหรับประเทศไทยการระบาดของโรคโควิด -19 สรางความเสียหายใหแกภาครัฐและ

ประชาชนภายในประเทศเปนอยางมาก อันเนื่องมาจากความพยายามผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใน

รูปแบบการทองเที่ยวที่จำเปนตองพึ่งพารายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติ เมื่อการ

ประกาศของรัฐในการประกาศปดสายการบินระหวางประเทศเพื่อเปนการควบคุมโรคในชวงที่เริ่มเกิด

การระบาดภายในประเทศ เพื ่อปองกันการแพรระบาดของโรคที ่อาจสรางความเสียหายใหแก

เศรษฐกิจและสุขภาพของคนในประเทศ รัฐบาลจึงเริ่มวางแผนจัดตั้งหนวยงานดานสาธารณสุขเพ่ือ

ควบคุมการระบาดและดูแลสุขภาพของคนในประเทศ คือ ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือเรียกกันทั่วไปวา ศบค. มาจากการประชุม

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ภายใตกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหนาที่กำหนดนโยบาย

และมาตรการเรงดวนในการบริหารสถานการณการระบาด เตรียมความพรอม ปองกันและแกไข

ปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (Khaosod Online, 2563)  
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ภาพท่ี 6 โครงสรางการทำงานของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

ท่ีมา : https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/general-knowledge/news_4535059 

การที่รัฐจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -

19) ในชวงที่เริ่มมีการแพรระบาดของโรคภายในประเทศ เพื่อปองกันและเฝาระวังสถานการณอยาง

ใกลชิด พรอมทั้งออกประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักรในสถานการณที่มี

การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ภายในประกาศ โรคที่สามารถ

ติดตอกันไดงายและเปนอันตรายตอผูติดเชื้อ ซึ่งการประกาศสถานการณฉุกเฉินเชนน้ีเพราะตองการ

ควบคุมไมใหการระบาดเพิ่มความรุนแรงและสรางความเสียหายในวงกวาง เนื่องจากในชวงเวลาน้ียัง

ไมมีวัคซีนปองกันโรคหรือยาที่ใชในการรักษา รวมทั้งยอดผูติดเช้ือและเสียชีวิตจากโรคดังกลาวทั่วโลก

ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเปนจำนวนมาก และการออกประกาศภาวะฉุกเฉินขององคการอนามัยโลกยิ่งทำให

ตองมีความเขมงวดตอการระบาดมากยิ่งขึ้น จากการประกาศสถานการณฉุกเฉินของรัฐบาลไทย 

เพื่อใหสามารถควบคุมการระบาด ปองกัน รวมทั้งการเฝาระวัง การประกาศเชนนี้อาจทำใหเกิด

สถานการณกักตุนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเปนตอการดำรงชีวิตของประชาชนจนสูสภาวะการ

ขาดแคลนจึงจำเปนตองใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเกิดขึ้น เพื่อรักษา

ความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ประกาศใชพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน ฉบับแรก โดยควบคุมสถานการณการ

ระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2019 หรือ Covid-19 มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 26 มีนาคม 
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2563 เปนตนไป ตามดวยขอกำหนดตาง ๆ ใหประชาชนปฏิบัติตั้งแตขอหามมิใหมีการรวมกลุมหรือ

ชุมชน หามการเสนอขาวสารที่มีเจตนาบิดเบือนขอมูล การหามเขาพื้นที่เสี่ยง การปดสถานที่เสี่ยงตอ

การติดตอโรค การปดการเดินทางเขา – ออกระหวางประเทศ มาตรการดูแลความสงบเรียบรอย เปน

ตน (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563 : 10-16) แตการระบาดและยอดผูติดเชื้อภายในประเทศยังคงเพ่ิม

สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อวันที่ 2 เมษายน รัฐบาลไดยกระดับสถานการณภาวะฉุกเฉิน โดยประกาศพระ

ราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2563 หามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟว) ระหวางเวลา 22.00 - 04.00 

น. เพื่อควบคุมสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโควิด-19 มีผลบังคับใช

วันที่ 3 เม.ย. เปนตนไปจนกวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลง (แรงงานรูสูโควิด, 2563) โดยสามารถสรุป

มาตรการควบคุมและเฝาระวังของรัฐไทยเปนตารางไดดังน้ี  

การประกาศมาตรการควบคุมและเฝาระวังของรัฐไทย วันที่ประกาศใชมาตรการ 

-  ประกาศใช  ร าชก ิ จจา นุ เบกษา  กระทรวง

สาธารณสุข กำหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หร ือโรคโคว ิด 19 เป นโรคต ิดต ออ ันตราย ตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชนใน

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตออันตราย 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

- จัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื ่อทำหนาที ่กำหนด

นโยบายและมาตรการเรงดวนในการจัดการสถานการณ

การแพรระบาด 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 

- ประกาศมาตรการคัดกรองผูเดินทางเขา - ออก

ประเทศ ณ ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ 

ไดแก ทาอากาศยาน ทาเรือ และดานพรมแดนทางบก 

ขณะเดียวกันในสถานพยาบาลมีการคัดกรองบุคคลตาง 

ๆ อาทิ ผูที่มีไข และอาการระบบทางเดินหายใจอยางใด

อยางหนึ่ง รวมกับมีประวัติเสี่ยงผูปวยปอดอักเสบที่เขา

ขาย สงสัยติดเช้ือโควิด -19 

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 
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- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู ประกอบธุรกิจโรงแรม 

สถานบร ิ ก าร  หร ื อสถานท ี ่ ต ากอากาศสำหรั บ

นักทองเที่ยว  

- คัดกรองผูที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

- จัดทำแผนปฏิบัติการคนหา เฝาระวัง ปองกันโรค 

ระดับอำเภอและหมู บ าน กรณีผ ู  เด ินทางกลับจาก

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

- มาตรการรองร ับแรงงานไทยที ่ เด ินกล ับจาก

ประเทศพ้ืนที่เสี่ยงตอการระบาด  

- ประกาศสถานการณฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรโดย

อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 

เพ่ือควบคุมสถานการณการระบาดของโรค  

26 มีนาคม 2563 

- ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 

หามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถาน (เคอรฟว) 

ระหวางเวลา 22.00 - 04.00 น.  

2 เมษายน 2563 

ท่ีมาขอมูล : https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt 

รวมทั้งมาตรการติดตามเฝาระวังของรัฐโดยการใชแอปพลิเคชันอยาง “ไทยชนะ” และ 

“หมอชนะ” ในการเก็บขอมูลเขาพื้นที่ตาง ๆ ผานเบอรโทรศัพท พรอมตรวจสอบพิกัดของประชาชน

ผานระบบการนำทางดวยดาวเทียมหรือ GPS เพื่อประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่ไปและอาศัยอยู เก็บ

ขอมูลการเคลื่อนที่ของผูใชงาน สามารถเช็คไทมไลนการเดินทางของผูใชงานและแบบสอบถามชวย

ประเมินความเสี่ยงเบื้องตน รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการติดตามตัวและเพื่อความ

สะดวกแกแพทย เจาหนาที่สาธารสุขใหสามารถทราบเสนทางเวลาผูปวยและกลุมเสี่ยงอยางใกลชิด 

อีกทั้งประหยัดเวลาสอบสวนโรคและเตือนผูใชงานเมื่อใกลชิดผูปวย (ผูจัดการออนไลน, 2564)  

 การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค การเฝาติดตามยอดผูติดเชื้อ การคัดกรองเฝาระวังกลุม

เสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อหรืออาศัยอยูในพื้นที่เสี่ยงตอการติดเชื้อและการแพรระบาด การออก
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ขอกำหนดรูปแบบพฤติกรรมภายในสังคมขณะที่เกิดการระบาด เปนหนาที่ของรัฐและเจาหนาที่ที่

จะตองจัดการ ผานการประกาศขอกำหนดดานสาธารณสุขแกคนในสังคมใหสามารถดำเนินชีวิตตอไป

มีตั้งแต การสวมหนากากอนามัย การพกแอลกอฮอลลางมือ การเวนระยะหางทางสังคม รวมทั้งการ

นิยามคำที่ใหความหมายรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมเปนวิถีชีวิตวิถีใหมในบริบทสถานการณการ

แพรระบาดของ “โควิด -19” หรือที่เรียกกันวา “New Normal” การออกขอกำหนดมาตรการตาง 

ๆ ดานสาธารณสุขตองเกิดจากการรวมมือของกลุมเจาหนาที่สาธารณสุข ตั้งแตแพทย พยาบาล 

เจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจนองคกรสาธารณสุขทองถิ่นเพื่อใหสามารถควบคุมการแพรระบาดของ

โรคโควิด -19 ภายใตกฎระเบียบทางกฎหมายที่รัฐเปนคนควบคุม       

 จากการประกาศสถานการณฉุกเฉินและพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน แสดงใหเห็นวารัฐมีความตื่นตัวตอสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด -19 และความพยายามปองกัน ควบคุมดูแล รวมถึงการเฝาระวังเพื่อไมใหประชาชน

ไดรับผลกระทบทางสุขภาพแตถึงขณะนั้นมาตรการการเยียวยาตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจประชาชน

กลับไมไดรับการดูแลเทาที่ควรจึงทำใหเห็นปรากฎการณของประชาชนสวนใหญเกิดการตกงานและ

วางงานเปนจำนวนมาก เนื่องจากการปดตัวของภาคธุรกิจตาง ๆ  เชน การปดตัวของสายการบิน

ภายในประเทศ การขายโรงงานและเลิกกิจการรถยนตในประเทศไทยของบริษัทผลิตและสงออก

อะไหลรถยนต อยาง เชฟโรเลต ประเทศไทย ภายในสิ้นป 2563 ทำใหตองปลดพนักงาน 1,500 

ตำแหนง ซึ่งสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของพนักงานแทบทุกคน ตองตกอยูในสภาวะวางงานโดย

เฉียบพลัน (Bright Today, 2020) ดังนั้นรูปแบบการระบาดของโรคในมุมมองของรัฐไดสรางความ

เสียหายและความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของประชาชนทั่วทั้งประเทศและสุขภาพของคนในประเทศ 

จำเปนตองเฝาระวัง ควบคุมดูแลการระบาด และผูติดเชื้อตอไป ผานมาตรการขอกำหนดตาง ๆ เพ่ือ

ควบคุมไมใหการระบาดสรางความเสียหายไปมากกวาที่เปนอยู  

 สำหรับชวงระยะเวลาที่รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมและวิธีการรับมือตาง ๆ ที่มีผลบังคับ

ใชทั่วประเทศน้ันผูคนภายในจังหวัดภูเก็ตก็เปนหน่ึงในสวนที่พรอมปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับที่ออก

จากภาครัฐ ในชวงเวลานั้นผูที่อาศัยอยูภายในเมืองปาตองบางสวนเริ่มใสหนากากอนามัยและงด

กิจกรรมงานเทศกาลตาง ๆ ไมวาจะเปน เทศกาลประเพณีถือศีลกินเจอันเปนประเพณีที่สืบทอดกันมา



73 
 

 

อยางยาวนาน มีการปรับเปลี่ยนใหมีเพียงการรับประทานอาหารเจลดกิจกรรมทางประเพณีที่เสี่ยงตอ

การรวมกลุม เชน พิธีกรรมสะเดาะเคราะหตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมงานตาง ๆ ที่มีกำหนดจัดในชวงที่

เกิดการระบาดไดถูกยกเลิก พื้นที่สาธารณะปดไมใหใชบริการ ขณะที่รานคาตางติดประกาศใหผูที่จะ

เขาใชบริการสวมใสหนากากอนามัยและวัดอุณหภูมิกอนเขาราน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนผลมาจาก

มาตรการของรัฐ ขณะที่เมืองปาตองจะมีมาตรการที่เครงครัดมากกวาซึ่งสงผลตอกลุมผูประกอบอาชีพ 

ผูประกอบการ และนักทองเที่ยวที่ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือใหเขากับมาตรการที่เกิดขึ้น 

 

มาตรการควบคุมดูแลของเมืองปาตอง   

  มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

ประกาศใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมกับอำเภอกะทู และเทศบาลเมืองปาตอง ให

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมกับอำเภอกะทู และเทศบาลเมืองปาตองจัดบุคลากรเขาไป

ตรวจวัดไขประชาชนในพื้นที่ตำบลปาตองทุกคน หากผูใดมีอาการเขาขายเฝาระวัง ตองถูกสงไปแยก

กัก กักกันหรือคุมไวสังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด, ใหเทศบาลเมืองปาตอง ทำความสะอาด

สถานที่สาธารณะ ถนน บานพักอาศัย รานคาในเขตพื้นที่ตำบลปาตอง ดวยวิธีการฉีดฆาเชื้อที่จัดขึ้น

โดยเทศบาลเมืองปาตอง และขอความรวมมือใหประชาชนในพื้นที่มิใหออกเคหสถานหรือบริเวณ

สถานที่พักของตน เพื่อปองกันตนเองจากการรับเชื้อและเปนพาหะติดตอยังบุคคลอื่น (Work point 

TODAY, 2563) สำหรับในชวงแรกเริ่มที่มีการประกาศมาตรการทางจังหวัดภูเก็ตเพื่อควบคุมการ

กระจายของเชื้อไวรัสโรคชนิดนี้ บรรยากาศภายในเมืองปาตองเงียบสงัด ถนนเกือบทุกสายไรซึ่ง

ยานพาหนะจนสามารถใหบุคคลลงไปถายรูป หรือทำกิจกรรมตาง ๆ เชน การนั่ง ยืน กลางถนนใน

ระยะเวลานานโดยไมมียานพาหนะขับผาน นอกจากนี้ผูคนสวนใหญในพื้นที่ลดกิจกรรมเดินทางออก

นอกที่พัก รานคารายยอยบางรานเปดใหบริการในชวงเวลาประมาณ 10.00 – 19.00 น. ขณะที่บาง

รานเลือกที่จะเลิกกิจการ เพราะไมมีลูกคา เชน รานขาวแกง รานกาแฟ หรือแมกระทั้งรานยา ตางก็

ปดกิจการและยายออกจากพื้นที่เชนเดียวกัน ตลอดจนรูปแบบพฤติกรรมและวิธีการจัดการที่เรียกวา 

New Normal หรือวิถีชีวิตวิถีใหมที่เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นในเมืองปาตองที่กลายเปนหนาที่ที่ทุกคนตอง

กระทำเมื่ออยูในพื้นที่สาธารณะ พรอมออกกฎหมายลงโทษปรับหากมีผูไมปฏิบัติตามกฎ เชน การ
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สวมหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเขาใชบริการรานคาหรือเขาติดตอหนวยงานราชการ เนื่องจากรานคา

หรือหนวยงานรัฐตางออกขอบังคับใหตองปฏิบัติตาม ขณะที่การตรวจวัดไข และพกแอลกอฮอลลาง

มือสามารถพบเห็นโดยทั่วไปจากรานคาแทบทุกที่ในเมืองปาตอง สำหรับการเวนระยะหางสามารถพบ

เห็นไดบางครั้งเชน การเขาคิวรับอาหารแจก การไมนั ่งใกลชิดกันของกลุมชาวบานนพื้นที ่ และ

หลีกเลี ่ยงพื ้นที ่แออัดหรือพื ้นที ่เสี ่ยง โดยรูปแบบพฤติกรรมใหมที ่ถูกกำหนดขึ ้นโดยเจาหนาที่

สาธารณสุขน้ีไดทำใหวิถีชีวิตและมุมมองของผูขับขี่มอเตอรไซครับจางเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลง  

  

มุมมองของผูขับขี่มอเตอรไซครับจางที่มีตอโรคโควิด -19 

 1. การนิยามความหมายการระบาดโรคโควิด -19  

 การเขามาของโรคโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัส สำหรับมุมมองของเจาหนาที่ทางการแพทยให

ความหมายวาเชื ้อไวรัสที่สามารถติดตอกันไดจากคนสูคน กลายเปนโรคที่ทำใหความเปนเมือง

ทองเที่ยวอยางเมืองปาตองตองสูญเสยีรายได สำหรับมุมมองผูขับขี่มอเตอรไซครับจางในพื้นที่ปาตอง

การแพรระบาดของโรคน้ีไดสรางความเสียหายดานรายได เศรษฐกิจ ปากทองและอาชีพมากกวา

อันตรายที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อดานสุขภาพ โดยนายประวิตใหมุมมองแกโรคนี้วา เปนโรคที่กระทบ

ทั้งเศรษฐกิจและอาชีพของตน เนื่องดวยสภาวะที่ไมมีนักทองเที่ยวเขามา การจัดการความชวยเหลือ

ดูแลของรัฐในดานเศรษฐกิจก็ไมสามารถตอบสนองหรือเยียวยาอาชีพและรายไดของตนเองได

เทาที่ควร รวมถึงความไมแนนอนที่อาจไดรับเช้ือจากโรคโควิด -19 ที่ไมสามารถควบคุมได ซึ่งหมายถึง

การดูแลรักษาทางการแพทยที่ทำใหอาการการติดเชื้อสามารถปองกันและประคองอาการแตไม

สามารถรักษาใหหายไดดวยตนเอง หากตองการใหสถานการณปาตองดีขึ้นตองใหมีหนทางรักษา และ

ปองกันที่ครอบคลุมจนสามารถกลับมาใชชีวิตเหมือนกอนเกิดการระบาดได เชน การมีคซีนที่อาจทำ

ใหสถานการณของปากลับมาเปนปกติและตนเองมีรายไดเชนเดิม โดยนายประวิตใหความเห็นวา  

 

 “มันเปนสิ่งที่ควบคุมไมไดหรอก ตองรอใหฝายนูนคิดคนวัคซีนหรือรักษาคน

ฝายนูนใหหายขาดกอนถึงจะดีขึ ้น ถาโรคนี ้หมดหรือหายไปเมื ่อไหร เดี ๋ยวพวก
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นักทองเที่ยวตางชาติก็จะเขามาเอง สำหรับประเทศเรามันไมมีอะไร ตนตออยูที่เขา 

ประเทศเรามันก็แคปลายทางไมไดกระทบอะไรมาก เมื่อใดที่ตางชาติมีการประกาศวามี

วัคซีนสามารถนำออกมาใชได โรคนี้สามารถรักษาใหหายได และรัฐบาลประกาศให

ตางชาติเขามา เมืองปาตองก็จะดีขึ้น เมืองเราอยูไดดวยตางชาติ คาเงินเขาสูงกวา 

สำหรับเราไดรับผลกระทบเพียงเศรษฐกิจไมมีนักทองเที่ยว ซึ่งหนาที่การชวยเหลือก็คือ

หนวยงานรัฐในเรื่องเศรษฐกิจ” (นายประวิต, สัมภาษณ : 17 ธันวาคม 2563) 

 

 เห็นไดวามุมมองของนายประวิตที่มองตอโรคนั้นไมไดกลาวถึงสุขภาพขณะเดียวกันจะมองวา

โรคน้ีไดสงผลกระทบตออาชีพและรายไดของตนเองและถึงแมตนเองจะมีปญหาดานสุขภาพแตโรคน้ีก็

ไมไดสงผลเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจและความรุนแรงของการระบาดทางดานสุขภาพ เพราะจากการ

สัมภาษณไมไดมีการพูดถึงความรุนแรงจากการติดเชื้อของโรคเมื่อตองสัมผัสกับเชื้อแตจะใหความใส

ใจไปที่ประเด็นโครงสรางทางสังคมซึ่งกลาวถึงรูปแบบการชวยเหลือของรัฐที่ควรใหการสนับสนุน

เยียวยาภาคธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดปญหาเรื่องรายไดเศรษฐกิจของเมืองและอาชีพ

ของตนเองมากกวา ขณะที่นายประจักษ ขมิ้นทอง มีการใหความหมายของโรคนี้เชนเดียวกันในสวน

ของการระบาดของโรคที่ทำใหเมืองปาตองเปลี่ยนแปลงไปหากเทยีบกับภัยธรรมชาติอยางสึนามิถึงจะ

สรางความรุนแรงและผลกระทบทางธรรมชาติแตการระบาดของโรคไดทำใหสูญเสียรายไดและลูกคา

มากกวา รวมทั้งการแพรระบาดของโรคโควิด -19 เปนเหตุการณที่หนักที่สุดในชีวิตและความนากลัว

ของโรคที่สามารถติดตอกันไดงาย ดังนั้นจะตองมีการปองกัน “โรคนี้มันก็นากลัวนะ แตก็ปองกันได

ถึงแมจะไม 100 เปอรเซ็นแตก็ยังมีความสบายใจที่ไดปองกัน แตทั้งนั้นเราก็ไมควรเขาไปเสี่ยงกับโรค

น้ี” (นายประจักษ ขมิ้นทอง, สัมภาษณ : 17 ธันวาคม 2563)  

 ขณะที่การนิยามความหมายของโรคนี้ดานสุขภาพผานมุมมองผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง เชน

การมองความรุนแรงของการระบาดและความนากลัวของการติดเชื้อจากโรคนี้ซึ ่งกอใหเกิดความ

เจ็บปวย โดยนายสุชาติ เจริญทรัพย ไดนิยามการระบาดของโรคนี้วาเปนโรคที่ไมสามารถมองเห็นได

ดวยตาเปลา เนื่องจากไมทราบวาจะมีใครติดเชื้อบางแลว อีกทั้งเปนโรคสามารถแพรเชื้อติดตอกันได

งายผานการหายใจหรือสัมผัสกับน้ำลาย น้ำมูกของผูปวย และตองมีความระมัดระวังตัวเอง เชน การ
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นั่งใกลพูดคุยกันโดยไมมีการสวมหนากากอนามัยปองกันรวมถึงผูที่ขับขี่มอเตอรไซครับจางในพื้นที่

เมืองปาตองเชนเดียวกันพรอมทั้งเปรียบเทียบความรุนแรงของโรคระหวางโรคโควิด -19 กับโรคเอดส 

โดยมองวาโรคชนิดนี้มีความรายหรือรุนแรงมากกวาโรคเอดส เพราะเอดสยังมียาที่รักษาหรือควบคุม 

ในขณะที่เชื้อโรคชนิดนี้สามารถติดตอกันไดงายผานทางสารคัดหลั่งในรางกายตาง ๆ และลุกลามได

งาย พรอมใหความหมายการแพรระบาดของโรคนี้วา “ประเทศเราโชคดี เอเชียตะวันออกเฉียงใตของ

เราคอนขางโชคดี เน่ืองจากอยูในเขตรอนที่มีอุณหภูมิสูง เมื่อเช้ือโรคโดนแสงแดดก็จะอยูไดไมนาน ถา

เปรียบเทียบกับตางประเทศแถบยุโรปในชวงเวลานี้ซึ่งเขาเปนฤดูหนาวทำใหเชื้อโรคสามารถเกิดการ

แพรระบาดตอไปได” (นายสุชาติ เจริญทรัพย, สัมภาษณ : 17 ธันวาคม 2563) จากคำกลาวของนาย

สุชาติทำใหรับรูวาผู ขับขี่มอเตอรไซคไดนิยามการระบาดของโรคโดยมีขอมูลชุดความรูที ่ไดจาก

การศึกษานำมาสูการนิยามความหมายของโรคโควิด -19 ผูขับขี่มอเตอรไซครับจางสวนใหญมีความ

สนใจและพยายามสืบคนวิธีการจัดการคนควาหาความรูของโรคและการแพรระบาดของโรคดวย

ตนเองโดยไมไดพึ่งขอมูลความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุขโดยตรง เพื่อทำความเขาใจอันตรายที่จะ

เกิดขึ้นหากไดรับเชื้อหรือติดตอจากบุคคลอื่นและอาจเปนผูที่ทำใหการระบาดของโรคมีความรุนแรง

มากขึ้น สำหรับรูปแบบการศึกษาคนควาจากการศึกษาผานอินเทอรเน็ต สื่อตางประเทศ วิทยุ 

โทรทัศน ตลอดจนหนังสือที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคตาง ๆ อยางนายสุชาติที่พยายามติดตาม

ขาวสารขอมูลอยางใกลชิดทั้งจากสื่อตางประเทศและสื่อไทย แตสวนใหญมักติดตามขาวจากสื่อ

ตางประเทศอยาง สำนักขาว CNN News และ BBC News มากกวาเน่ืองจากมองวาเปนแหลงขอมูล

ที่นาเชื่อถือและมีการใหขอมูลเกี่ยวกับโรคและการระบาดอยูตลอดเวลา นอกจากนี้การรับขอมูล

ขาวสารบนอินเทอรเน็ตก็เปนรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง สามารถ

เขาถึงขอมูลไดงาย สะดวกและรวดเร็ว ขณะที่นายประจักษศึกษารูปแบบการระบาดของโรคตาง ๆ ที่

เคยเกิดขึ้นจากการอานหนังสือ ซึ่งเปนชองทางที่ใหขอมูลความเขาใจอันเกี่ยวของกับประวัติศาสตร

การระบาดที่เคยเกิดขึ ้นและเหตุการณการปรับตัว สภาพแวดลอม สังคมที่เคยเกิดขึ ้นกอนและ

หลังจากการระบาดของโรคในแตละครั้ง รวมทั้งติดตามขาวสารจากหนังสือประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพและขาวสารจากสื่อตางประเทศ โดยเริ่มติดตามตั้งแตเริ่มมีการระบาดภายในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ขณะประเทศไทยยังไมไดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและยังไมมีการนิยาม

การติดเชื้อของโรคนี้อยางคำวา “โคโรนาไวรัส” ประกอบกับชวงเวลานั้นการติดตามขอมูลขาวสาร
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การติดเชื้อของเรือนักทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนกอนที่จะเดินทางเขามายังพื้นที่ปาตองในปลายทาง 

ซึ่งเปนขอมูลที่เคยไดรับจากการอานหนังสือที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อจากโรคระบาดและรูปแบบขาว

การติดเช้ือของนักทองเที่ยวทำใหนายประจักษเกิดความกังวลและเลือกที่จะหยุดประกอบอาชีพน้ีโดย

ทันที อีกทั้งเตรียมความพรอมหากโรคนี้เกิดการระบาดขึ้น จากการสัมภาษณกลุมมอเตอรไซครับจาง

สวนใหญมองวา โรคโควิด -19 เปนโรคที่เกิดขึ้นใหมในสังคมที่สรางความเปลี่ยนแปลงใหกับเมืองปา

ตอง ดังนั้นการอยูในความดูแลของแพทยสมัยใหมอาจเปนสิ่งที ่ผู คนใหความสนใจและไววางใจ 

เนื่องจากขอมูลของโรคระบาดอยางโคโรนาไวรัส ซึ่งเปนความรูชุดใหมที่ผูคนในสังคมไดรับจากแพทย

สมัยใหม รวมทั้งรูปแบบการติดเช้ือและแพรกระจายที่ตางจากโรคไขหวัดทั่วไป นำไปสูพฤติกรรมการ

ปรับตัวที่เกิดจากความรูชุดใหมลวนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน 

 2. ทัศนคติการใชชีวิตและความกังวลในชวงที่มีการระบาด 

  ชวงการแพรระบาดของโรคในพื้นที่ปาตอง จังหวัดภูเก็ต สงผลใหบรรยากาศใน

ชวงเวลานี้ไรนักทองเที่ยว การปดตัวลงของภาคธุรกิจและบรรยากาศความเงียบเหงาของเมืองที่สงผล

ตอสภาพจิตใจของ ชาวบานและผู ที ่ประกอบอาชีพภายในเมืองที ่ตางประสบกับปญหาความ

ยากลำบากในการใชชีวิตในชวงล็อกดาวนที่ไมสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่ตาง ๆ ใน

จังหวัดภูเก็ต หรือชวงเวลาหลังผอนคลายมาตรการตาง  ๆ ของรัฐไดสรางผลกระทบทางดานจิตใจแก

ผูประกอบอาชีพและชาวบานเปนอยางมาก รวมทั้งมอเตอรไซครับจางที่ไดรับผลกระทบเรื่องความไม

แนนอนของรายไดและการกังวลอยูที่อยูในเวลางาน เนื่องจากมีโอกาสใกลชิดหรือสัมผัสกับเชื้อไวรัส

ไดโดยตรง ดวยเหตุน้ีการจัดการกับทัศนคติและมุมมองการใชชีวิตทามกลางการระบาดของโรคจึงเปน

สิ่งสำคัญอยางมากที่ทำใหผูขับขี่มอเตอรไซครับจางจะสามารถจัดการรูปแบบความกังวลทั้งดานสภาพ

จิตใจ การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพนี้ เหตุใดผูขับขี่มอเตอรไซคเลือกที่จะยอมรับความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นจากอาชีพของตน โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองที่เนนรูปแบบและรายไดเขามาของ

นักทองเที่ยวเปนหลัก ตลอดจนความยากลำบากในชวงสถานการณที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดที่มีผลตอ

สุขภาพรางกายและสุขภาพทางจิตใจ ความเสี่ยงตอการติดตอหรือสัมผัสกับผูคนที่ไมรูจักไดงาย ซึ่ง

ทัศนคติในการดำรงชีวิตของกลุมมอเตอรไซครับจางมีตั้งแตการใชมุมมองแนวคิดความไมประมาทใน

การดำรงชีวิต เหตุผลที่พวกเขายังคงตัดสินใจประกอบอาชีพ และเหตุผลที่เลือกที่จะไมประกอบอาชีพ
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นี้ตอไปในชวงที่เกิดการระบาด ความกังวลในขณะทำงานและการประเมินความออนแอเปราะบางตอ

อาชีพของตนเอง  

 โดยทัศนคติมุมมองการดำรงชีวิตและความพยายามมองการระบาดที่สงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจรายไดที่ยังมีผลดีของนายประจักษ ขมิ้นทอง ที่มีการพูดถึงการมีสติ ความไมประมาทมาเปน

หลักในการดำรงชีวิตโดยกลาวถึงการมองวิกฤตใหเปนโอกาสที่จะไดดูแล ปรับปรุงตัวเองใหดียิ่งขึ้น

และการใชชีวิตอยางระมัดระวังเพราะไมอาจลวงรู สถานการณที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตและเมื่อ

เปรียบเทียบกับการระบาดของโรคซึ่งเปนสถานการณที่เกิดขึ้นและสรางความเสียหายเปนอยางมาก

ย่ิงจำเปนที่จะตองปรับมุมมองใหสามารถดำรงชีวิตตอไปได โดยกลาววา   

 เมื่อกอนเราใชจายไมรูจักคิด เดี๋ยวนี้เราก็คิดไดแลววาไมควรประมาท โรคนี้ถึง

มันเปนวิกฤตก็ตองพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส ใหเรากลับตัวกลับใจ ที่พอเราใชชีวิตแบบ

เงินทองไดมาก ก็ใชมาก พอมีโควิดก็ทำใหคนรูจักระวังการใชจายมากขึ้น ระวังรางกาย

ตัวเองมากขึ้น มันจะสอนเราใหระวังตัวเองมากขึ้น เพราะปาตองก็ปดหมด ลูกก็ถูกเลิก

จางหรือใหเงินเดือนไมเต็ม สำหรับอาชีพสำหรับผมก็ไมไดรับผลกระทบเทาไหร สวน

ใหญจะเปนพวกโรงแรมมากกวาเพราะมันตองปด ไมมีนักทองเที่ยว (ประจักษ ขมิ้น

ทอง, สัมภาษณ 17 ธันวาคม 2563)   

 จากคำกลาวของนายประจักษ ขมิ้นทอง ทำใหเห็นมุมมองทัศนคติในการใชชีวิตที่พยายาม

มองการระบาดของโรคน้ีไมไดมีเพียงสิ่งที่ทำใหทุกคนหันกลับมาใหใสใจเกี่ยวกับรูปแบบการใชชีวิต ไม

วาจะเปน การใชชีวิตที่ไมประมาท การใชจายเงินทองที่ควรคิดใหรอบคอบ แมโรคโควิดจะสงผล

กระทบตอรายไดทางอาชีพ และเศรษฐกิจของตนเองแตหากกลับมุมมองใหสถานการณที่เกิดขึ้นเปน

โอกาสดีในการปรับปรุงขอบกพรองของตนเองและผูอื่นและหันมาใหความสำคัญกับแบบแผนการ

ดำรงชีวิต เชน การดำรงชีวิตใหอยูในความไมประมาท การรูจักวางแผนใหรอบครอบในดานเศรษฐกิจ

ไมใหใชเงินฟุมเฟอยหรือซื้อสิ่งของที่ไมจำเปน โดยทัศนคติการใชชีวิตของนายประจักษที่กลาวถึงการ

ดำรงชีวิตดวยความไมประมาท อันเปนแนวคิดในการดำรงชีวิตที่สามารถใชไดในทุกสถานการณแม

กระทั้งชวงเวลาการเกิดโรคระบาดที่ไดสรางความกังวลทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ อาชีพ ใหมีความ

ระมัดระวังมากขึ้น โดยนายประจักษนำแนวคิดน้ีมาเปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิต สะทอนใหเห็นวา
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นอกจากการรับรูขอมูลที่ไดรับจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมที่

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอการติดเชื้อในชวงที่มีการระบาดของโรคแลว ทัศนคติเรื่องความไมประมาณก็

เปนหนึ่งในความเชื่อของนายประจักษทีแ่สดงออกมาในเหตุผลที่จะประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจาง

ตอไปเพียงแตตองพยายามจัดการกับความเสี่ยงและสถานการณยากลำบากที่เกิดขึ้นชวงเวลานี้ และ

เปนวิธีการที่ทำใหตนเองสามารถลดความกังวลใจหรือมีตองเผชิญเขากับสภาวะที่ไมแนนอน  

 ขณะที่ทัศนคติมุมมองในการใหกำลังใจตัวเองเพื่อใหสุขภาพจิตของตัวเองดีขึ้นเมื่อเจอกับ

สถานการณการระบาดของโรคที่ยังไมสามารถควบคุมไดเทาที่ควรใหสามารถดำรงชีวิตตอไป โดยนาย

ประวิตมองวาตนเองตองพยายามดำรงชีวิตตอไป แมอายุมากขึ้นแตยังมีคนในครอบครัวที ่คอย

ชวยเหลือในขณะบุคคลอื่น ๆ อาจไมโชคดีเทาตนและมีความลำบากทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและรางกาย 

ซึ่งตนเองยังมีกำลังใจและแรงในการจะทำอะไรตาง ๆ ถึงแมจะมีปญหาสุขภาพที่เปนโรคประจำตัว  

 ดานความกังวลที่มีตอโรคของกลุมมอเตอรไซครับจางมีความกังวลทั้งในเรื่องของคาใชจาย 

รายไดและรูสึกกังวลหากติดเชื้อในขณะทำงาน ดวยความกังวลดานคาใชจายและเศรษฐกิจทำใหกลุม

ผู ขับขี่มอเตอรไซคเลือกที ่จะออกมาประกอบอาชีพถึงแมสถานการณภายในเมืองปาตองจะไร

นักทองเที่ยวและลูกคาที่เขามาใชบริการ แตการตัดสินใจออกมาทำอาชีพน้ีก็เพราะวา “เบ่ือที่จะอยูใน

บาน ไมมีอะไรทำ ออกมาขางนอกไดพบเจอเพื่อนฝูง ไดพูดคุยกันทำใหรูสึกไมเครียด ถาอยูบานดูแต

ทีวีก็จะทำใหเรายิ่งเครียดขึ้นไปอีก” (วาริน, สัมภาษณ : 27 กรกฎาคม 2563) การเลือกที่จะออกจาก

บานแมจะไดเงินไมคุมของวารินทรแสดงใหเห็นผลกระทบทางจิตใจอันเนื่องมาจากการไมสามารถ

เคลื่อนยายได (immobility) ซึ่งเปนภาวะที่พบเชนเดียวกันในสังคมอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถเคลื่อนยายให

ถูกจำกัดอยูในพื้นที่ที่รัฐกำหนดในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 (Zuev & Hannam, 2020) 

สำหรับความกังวลในชวงเวลาทำงานขณะที่รับ - สงลูกคา ไดกลาวในรูปแบบเดียวกันวามีความกังวล

ขณะที่ใหบริการ ซึ่งประเมินความเสี่ยงดวยตนเองจากการตองใกลชิดกับลูกคาในขณะที่อยูในการ

เดินทาง เนื่องจากไมแนใจในสุขภาพของลูกคาที่มาใชบริการซึ่งอาจเปนพาหนะที่สงผลใหตนเองติด

เชื้อและอาจเปนตนเหตุในการทำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัว โดยนายวิชาญและนายณรงคมองวา

ลักษณะของอาชีพตนเองเปนอาชีพที่มีลักษณะเปน “ลูกโซ” มองวาเปนอาชีพที่จะรับเชื้อไดงายจาก

การใหบริการที่มีลูกคาทั้งแบบลูกคาประจำและลูกคาจรที่อาจสัมผัสกับลูกคาโดยตรง ทำใหบางราย

เลือกปองกันตนเองดวยวิธีการที่แพทยไดใหความรู คือการสวมหนากากอนามัยอยูตลอดเวลาที่
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ใหบริการ การพยายามลางมือดวยเจลแอลกอฮอลอยูเปนประจำเมื่อมีการสัมผัสกับสิ่งของตาง ๆ 

หลังจากใหบริการลูกคาเสร็จสิ้น บางรายเลือกใหบริการเฉพาะลูกคาที่สวมหนากากอนามัย เพราะ

มองวาตนเองยังคงปลอดภัยอยางการติดเชื้อไดในระดับหนึ่ง เนื่องดวยเหตุผลที่สุขภาพของตนเอง

สำคัญกวารายได เพราะหากติดเชื้ออาจทำใหสูญเสียรายไดและเพิ่มภาระคาใชจามากกวาเดิม บาง

รายเลือกที่จะใหบริการตอไปและไมสามารถปฏิเสธลูกคาหากลูกคาที่ใหบริการไมไดสวมหนากาก

อนามัย อยางนายประจักษ ขมิ้นทอง พรอมทั้งมุมมองความเสี่ยงของโรควาตนเองเลือกที่จะปองกัน

ตนเองใหดีกวาเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เชน หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนหนาแนน สถานบันเทิงตาง 

ๆ หางสรรพสินคา ขณะที่บางรายเลือกที่จะหยุดทำอาชีพนี้ไปชั่วคราวเพื่อใหสถานการณการแพร

ระบาดในพื้นที่ผอนคลายลงไป เชน นายศุภกร สิงหบำรุง ที่ตัดสินใจหยุดอาชีพมอเตอรไซครับจาง

ชั่วคราวนับตั้งแตการพบผูปวยติดเชื้อรายแรกภายในพื้นที่ปาตอง เนื่องจากอาชีพของตนเองตองพบ

เจอกับผูคนมากมายและไมทราบที่มาของกลุมลูกคาที่มาใชบริการอาจใหตนเองติดเชื้อและนำไปแพร

ใหกับคนในครอบครัวซึ่งมีลูกอยู 3 คน อายุระหวาง 1 – 7 ป หากยังคงประกอบอาชีพตอไปโอกาสที่

นำเชื้อไปติดแกลูกทั้ง 3 คนอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเมื่อจำเปนจะตองออกไปทำธุระดานนอก นาย

ศุภกรจะรีบอาบน้ำ ชำระรางกายกอนที่จะใกลชิดกับคนในครอบครัวและพยายามสวมหนากาก

อนามัยกอนนอกดานนอกรวมทั้งไมใหลูกของตนเองออกไปดานนอกในชวงที่การระบาดของโรคมี

ความรุนแรงในพื้นที่ปาตอง นายศุภกรเลือกที่จะหยุดประกอบอาชีพนี้ชั่วคราวแตก็มีกลุมมอเตอรไซค

ในพื้นที่ที ่เลือกประกอบอาชีพนี้และไมสามารถปฏิเสธลูกคา แมกระทั่งลูกคาที่ใชบริการจะสวม

หนากากอนามัยหรือไมซึ่งสวนใหญไมสามารถปฏิเสธการใหบริการไดจำเปนตองใหบริการตอไปและ

เลือกที่จะรับความเสี่ยงนี้ดวยตนเองแตจะมีวิธีการปองกันโดยการสวมใสหนากากอนามัยอยาง

เครงครัดเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ การพกแอลกอฮอลลางมือและพยายามดูแลสุขภาพของตนเองให

แข็งแรงอยูเสมอ   

 3. มุมมองที่มีตอการจัดการของรัฐและเจาหนาที่สาธารณสุข 

  การประกาศมาตรการควบคุม เฝาระวังการแพรระบาดโดยรัฐนั้นสรางความพึง

พอใจใหแกมอเตอรไซครับจางในพ้ืนที่เมืองปาตองรวมทั้งมาตรการปองกันดูแลที่ไดรับจากสาธารณสุข

การแพทยที่สามารถควบคุมยอดผูติดเชื้อและดูแลรักษาอาการผูที่มีอาการใหอยูในระดับที่สามารถใช



81 
 

 

ชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ แตตองปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอยางการสวมใสหนากากอนามัย 

เวนระยะหางทางสังคม ลางมือดวยแอลกอฮอลและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ทำใหจำนวนผูติดเชื้อลด

นอยลงและการแพรระบาดที่สามารถควบคุมไมใหกระจายไปยังพื้นที่ตาง ๆ เปนวงกวาง จากการ

สัมภาษณทั้ง 15 คน อันเปนกลุมจำนวน 5 คนและรายบุคคล 10 คน สวนใหญมีความพึงพอใจในการ

ทำหนาที่ควบคุมโรคของรัฐและเจาหนาที่สาธารณสุขและการแพทย เนื่องจากมีคความรวดเร็ว 

เชื่อมั่นในความพรอม ความสามารถดานสาธารณสุขการแพทยภายในประเทศ เชน สถานที่กักตัวเมื่อ

พบผูติดเชื้อ การปดสถานที่พื้นที่เสี่ยง พรอมทั้งรูปแบบการรับมือกับปญหาดานสุขภาพและความ

เจ็บปวยของประชาชนเมื่อเกิดการระบาดและติดเชื้อ ตั้งแตมาตรการปดทาอากาศยานเขา – ออก

ระหวางประเทศโดยทันทีเมื่อพบผูติดเชื้อรายแรกภายในประเทศ การปดสถานบันเทิงและพื้นที่เสี่ยง 

การออกประกาศกฎหมายพระราชกำหนดควบคุม อีกทั้งรูปแบบมาตรการกาใหความรูจากเจาหนาที่

สาธารณสุขที่มีการใหขอมูลความรูตอพฤติกรรมการดำรงชีวิต อยางมาตรการเวนระยะหางทางสังคม

ที่เรียกกันทั่วไปวา “New Normal” และการใหขอมูลดานอาการและระยะความรุนแรงของโรคเมื่อ

พบการติดเช้ือ การเฝาระวังของเจาหนาที่  

 โดยจังหวัดภูเก็ต ตำบลปาตอง ซึ่งเปนจังหวัดที่พบการติดเชื้อภายในประเทศจากการเขามา

ของนักทองเที่ยวและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในชวงเวลานั้น พบโอกาสการ

ติดเชื้อและแพรระบาดของโรคมากที่สุดในประเทศ และเพิ่มจำนวนผูติดเชื้อภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อย ๆ สงผลตอการตัดสินใจของรัฐเพื่อจำกัดขอบเขตพื้นที่การระบาดและปดเสนทางการติดตอ

ภายในตำบล เวนแตเจาหนาที่ แพทยและหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดใหสามารถเดินทางเขา - ออก 

ไดแตตองอยูภายใตขอกำหนดที่สรางขึ้นและความเครงครัดในการปฏิบัติตามขอกำหนดของประชาชน

ภายในพ้ืนที่ โดยกลุมมอเตอรไซคมีมุมมองตอการจัดการควบคุมการระบาดที่รัฐดูแล ต้ังแต การจัดต้ัง

หนวยงานสาธารณสุขดูแลประชาชนอยางรวดเร็ว การตั้งหนวยตรวจโรคที่คัดกรองคนนอกที่จะเดิน

ทางเขามาภายในเมืองปาตอง โดยนายประจักษใหความรูสึกมั่นใจและชื่นชอบวิธีการจัดการของ

รัฐบาลกลางและแพทยที่ประจำอยูศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ที่อยูในการดูแลของกระทรวงมหาดไทยอยาง นายแพทยทวีศิลป วิษณุโยธิน นายประจักษมอง

วามีระบบการจัดการที่ดีมาก อีกทั้งชื่นชอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศมาตรการ

ควบคุมไดทันถวงที “การจัดการดูแลโรคของรัฐบาลชุดนี้ดีมากเลย มีการจัดการเปนระบบออก
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กฎหมายที่เขมงวดไดผลดี ถาใหพวกนักการเมืองมาจัดการแกไขกับโรคนี้นะ อาจทำไดไมไดหรือ

อาจจะทำอะไรไมไดเลย” (ประจักษ ขมิ้นทอง, สัมภาษณ : 17 ธันวาคม 2563) อีกทั้งมีมุมมองดานสา

ธารสุขการดูแลดานการแพทยมีการดูแลและปองกัน มีการรักษาที่ทันสมัย นอกจากนี้นายสุชาติที่มี

มุมมองตอการจัดการของรัฐในแงที่ดี ทั้งขอกำหนดตาง ๆ และมีอบรมใหความรูทางการแพทยแก

อาสาสมัครสาธารณสุขของพื้นที่ เพื่อใหสามารถเขาถึงการตรวจของชาวบานในพื้นที่แทบทุกคน จึง

สรางความประหลาดใจแกตนเองเนื่องจากผูที่นำเขาไปอบรมความรูนั้นเปนเพียงชาวบานอาสาสมัคร

ที่ไมมีความรูเฉพาะทาง ใหสามารถเขาตรวจชาวบานในตำบลมีผลเปนที่นาพอใจ ชาวบานไดรับการ

ตรวจโรคไดครบถวนทุกคน   

 มุมมองของกลุมมอเตอรไซครับจางที่มีตอการจัดการของรัฐและเจาหนาที่สาธารณสุขนั้นทำ

ใหรับรูความสนใจของกลุมมอเตอรไซคที่มีการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการควบคุมโรคใน

มุมมองการจัดการควบคุมโรคของรัฐและเจาหนาที่เปนที่นาพอใจสำหรับกลุมมอเตอรไซครับจาง อาจ

เปนเพราะทำใหการแพรระบาดของโรคสามารถควบคุมไมใหเกิดการแพรระบาดไปยังวงกวาง และทำ

ใหตนเองรูสึกไดความปลอดภัยจากการดูแลของรัฐและเจาหนาที่ที่มีตอประชาชนแตสำหรับดาน

เศรษฐกิจอาจสงผลกระทบเปนอยางมากดังที่กลาวไปแลวในบทที่ 4 “โรคไมกลัว กลัวอดตาย”: 

ผลกระทบจาก Covid -19 สงผลตอมอเตอรไซครับจาง  

 4.  รูปแบบพฤติกรรมและการปรับตัว  

การระบาดของโรคแตละครั้งสงผลตอรูปแบบพฤติกรรมและการปรับตัวของคนสังคม การ

ประกาศมาตรการปองกันตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเจาหนาที่นำมาซึ่งรูปแบบการปรับตัวและการใชชีวิต 

สำหรับการระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้เชนเดียวกัน เมื่อเจาหนาที่ไดใหความรูและวิธีการ

จัดการแกประชาชน ที่เรียกวา New Normal หรือที่รูจักกันวา “วิถีชีวิตวิถีใหม” ที่ทำใหประชาชน

รูจักการปองกัน ดูแลตนเองไมใหมีโอกาสติดเชื้อจากโรคชนิดนี้ สำหรับเมืองปาตองรูปแบบพฤติกรรม

การสวมใสหนากากอนามัยในพื้นที่เปนที่ทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เนื่องจากการประกาศ

ขอกำหนดของผูวาราชการจังหวัดที่ใหผูคนในจังหวัดสวมหนากากอนามัยออกนอกที่พัก หากไมปฏิบัติ
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จะมีบทลงโทษทางกฎหมายโดยการปรับไมเกิน 20,000 บาท10

11 ซึ่งทำใหกลุมมอเตอรไซครับจางมีการ

ปรับตัวดวยวิธีการสวมใสหนากากอนามัยอยูตลอดเวลามากขึ้น เพื่อไมตองการใหตนเองตองรับโทษที่

เกิดขึ้น อยางนายประกอบไดเลาใหผูวิจัยฟงวา ปกติแลวจะใสหนากากผาปดหนาเปนครั้งคราวแลว

กอนที่จะมีโรคระบาด เพื่อปองกันฝุน ควันในตอนที่ทำงาน แตเมื่อโรคน้ีเกิดขึ้นก็หันมาใสหนากาก

อนามัยที่ใชในวงการแพทยมากขึ้นและยังคงใชหนากากผาเปนครั้งคราว เพราะปองกันสุขภาพดวยแต

สวนใหญจะใหเหตุผลวาไมตองการจะตองจายคาปรับ 20,000 บาท เพราะรายไดตนเองยังไมเพียงพอ

กับภาระคาใชจายหากถูกปรับโทษก็จะทำใหไมมีเงินมาใชจายในการดำรงชีวิตอีก พรอมกลาวทิ้งทาย

วา “เราควรมีสวนในการรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือใหจังหงวัดภูเก็ตไมมีคนติดเช้ือและนักทองเที่ยวจะได

เดินทางเขามาในพื้นที่ มีรายไดมากขึ้น” ขณะที่รานคาสวนใหญในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองปาตอง

จะใหบริการเฉพาะผูที่สวมหนากากอนามัยเทานั้น พรอมทั้งหากมีใครไมสวมหนากากอนามัยออกมา

ในพื้นที่สาธารณะก็จะถูกติเตียนวากลาวทั้งทางสายตา และคำพูด ใหบุคคลนั้นสวมหนากากอนามัย

ขณะที่มีบุคคลอื่น ๆ อยูรอบขาง อีกทั้งวิธีการจัดการในชวงเวลาทำงานหรือชวงเวลาที่รอรับลูกคามี

การดูแลตัวเองมากขึ้นและลดการไปสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน เชน เมื่อกอนจะมีการพูดคุยกันภายใน

กลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจางรวมกันอยางใกลชิด แตในชวงเวลานี้ผูขับขี่มอเตอรไซครับจางมีการ

พูดคุยในกลุมที่ลดลงหรือจะเวนระยะหางประมาณ 1 เมตร ในการพูดคุยตอกัน นอกจากน้ีการลด

ระยะเวลาการทำงานก็เปนสิ่งที่ตองมีการปรับตัวของกลุมมอเตอรไซครับจาง เนื่องดวยบริบททาง

สิ่งแวดลอมและขอกำจัดดานพื้นที่ จึงทำใหเกิดการปรับพฤติกรรมการดูแลรางกาย เชน การเลือก

ทานอาหารที่มีประโยชน การอาบน้ำชำระรางกายโดยทันทีหลังจากการทำงานหรือออกไปยังสถานที่

ตาง ๆ ตลอดจนการใหความสำคัญกับสภาพจิตใจมีการปรับตัวและดูแลไมใหตนเองตกอยูในสภาวะ

 
11 ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดภูเก็ตตามมติที่ประชุมครั้งที่16 / 2563 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จำเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชนในทุกภาคสวนเพื่อให

สามารถแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไดอยางเด็ดขาด หาก

ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้อาจเปนความผิดตามมาตรา51แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 

ตองระวังโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท และอาจเปนความผิดตามมาตรา 18 แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548ตามขอกำหนดตามความในมาตรา9แหงพระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่1) (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 
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ซึมเศราและหดหูจากบริบทของสิ่งแวดลอมภายในเมืองที่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมี

การปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติไมใหเกิดความเครียดหรือสภาวะซึมเศราอยางเฉียบพลัน   

รูปแบบ New Normal หรือวิถีชีวิตวิถีใหมที ่ถูกนิยามขึ ้นโดยเจาหนาที่และรัฐในความ

พยายามใหประชาชนเรียนรู เขาใจและปฏบิัติตามอยางเครงครัด ซึ่งดานการใหขอมูลโดยสวนใหญจะ

มีความเขาใจในความหมายที่วา “วิถีชีวิตวิถีใหม หรือ การเวนระยะหางทางสังคม” มากกวา “New 

Normal” เพราะเขาใจความหมายไดงายกวา ขณะที่บางรายกลาววาการใชคำตางประเทศนั้นอาจทำ

ใหตนเองไมเขาใจความหมายและไมสามารถแปลความหมายออกมาได เนื่องจากไมเขาใจความหมาย

ที่แทจริง เพราะอาจขาดการศึกษาเพิ่มเติม และกลาววาเปนศัพทเฉพาะที่ใชในการแพทยและเกิด

ความเขาใจและนิยามความหมายของคำนี้ดวยตนเอง เชน นายประจักษที่มองวา New Normal คือ 

การวางแผนสถานที่ที่ตองการและกำหนดระยะเวลาในการออกไปยังสถานที่ตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

ในการรับเชื้อ พยายามหลีกเลี่ยงการสังสรรคหรือพูดคุยใกลชิดกันเปนเวลานานโดยไมสวมหนากาก

อนามัยปองกัน โดยตนเองมีรูปแบบการปรับตัวจากอดีตที่มักจะชอบสังสรรคนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดภายในรานอาหาร หรือรานกาแฟ ในระยะเวลานาน แตเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด -19 

ขึ้น ทำใหตนเองงดออกไปสังสรรคพูดคุยกับเพื่อนในรานที่เคยไปเปนประจำ รวมทั้งจะสวมหนากาก

อนามัยอยูตลอดแมกระทั่งขณะรอลูกคาที่จะใชบริการ เวนแตในชวงเวลาที่ตนเองอยูในจุดคิวเพียง

ลำพังและไมมีบุคคลอ่ืน ๆ อยูบริเวณโดยรอบ ทำใหเห็นภาพที่มอเตอรไซครับจางบางราย รวมทั้งนาย

ประจักษไมไดสวมหนากากอนามัยหากอยูตามลำพัง ไมมีผูคน แตเมื่อมีบุคคลเดินเขามาใกลจะนำ

หนากากอนามัยขึ้นมาสวมโดยทันที  

สำหรับการเวนระยะหางทางสังคม โดยการใหสวมหนากากอนามัย จะมีความเขาใจมากกวา

และสามารถปฏิบัติตามได ซึ่งรูปแบบวิถีชีวิตใหม ภายในกลุมมอเตอรไซครับจางตางมีใหความสำคัญ

ตอการดำรงชีวิต เนื่องดวย ความกดดันทางสังคมโดยมีกฎหรือขอกฎหมายใหปฏิบัติตาม ตลอดจน

ความกังวลที่อาจนำไปสูการสูญเสียรายได นอกจากนี้มุมมองการสวมหนากากอนามัยและการพก

แอลกอฮอลลางมือของกลุมมอเตอรไซครับจางเปนสิ่งจำเปนอยางมากในการประกอบอาชีพนี้ โดยผู

ขับขี่มอเตอรไซครับจางไดมีการประเมินความเปราะบางความเสี่ยงของตนเองจากเหตุการณสวน

บุคคลและขอมูลขาวสารที่เผยแพรภาพสื่อ ที่ผูขับขี่รถมอเตอรไซครับจางที่ประกอบอาชีพเดียวกันติด
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เชื้อ11

12 ซึ่งถึงแมการสวมหนากากอนามัยสวนใหญใหความเห็นวาไมสามารถปองกันการติดเชื้อได 100 

เปอรเซ็นต แตก็สามารถใหความรูสึกปลอดภัยเมื่อตองออกไปนอกพื้นที่หรือในชวงเวลาทำงาน 

บางครั้งอาจสรางความอึดอัดและสรางความไมสบาย แตมีความจำเปนที่จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ

ทางสังคมที่กำหนดขึ้น และสวนใหญจะเลือกใสหนากากเฉพาะที่มีลูกคาและเมื่อตองเขาสังคม แตหาก

อยูในพื้นที่คนเดียว ตนเองก็เลือกที่จะไมใส เชนที่ นายประวิตกลาวถึงการสวมหนากากอนามัยวา 

“อึดอัด จะใสเม่ือมีลูกคาหรือเขาไปที่คนเยอะ ๆ ใสตามพิธีการ ใสตามกฎของสังคม”   

 5. ความคาดหวังในอนาคตหลังชวงการระบาด 

ความคาดหวังดานความรูทางการแพทยสมัยใหมของสาธารณสุขทั่วโลกและภายในประเทศที่

มีความกาวหนาและความพรอมตอการระบาดของโรคในความสามารถควบคุมจัดการ ปองกัน และ

รักษาโรคโควิด -19 ทำใหกลุมมอเตอรไซคเกิดความหวังวาการคิดคน “วัคซีนปองกันการติดเชื้อโคโร

นาไวรัส” โดยทั้งหมดมองวาหากวัคซีนนี้เกิดขึ้นและสามารถใชควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 

ไดอาจทำใหเมืองปาตองกลับมาอยูในสภาพปกติและรายไดของพวกเขาก็จะกลับมามีรายไดเหมือนกับ

ตอนที่จะเกิดการแพรระบาดของโรค อาจเปนความหวังที่ตองการใหสภาวะเศรษฐกิจการทองเที่ยว

และรายไดดีกวาในปจจุบัน ดังเชนการใหคำสัมภาษณของนายประวิต ในหัวขอการการนิยาม

ความหมายการระบาดโรคโควิด -19 ที่มีการกลาวถึงการมีวัคซีนรักษาโรคและจะทำใหเมืองปาตอง

กลับมามีนักทองเที่ยวและเศรษฐกิจดีขึ้นกวาปจจุบัน ขณะที่บางรายกลาวถึงการคาดการของเมืองปา

ตองอาจจะกลับมามีสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 นี้สิ้นสุดลง ควรจะมี

วัคซีนและรูปแบบการรักษาที่สามารถใหผลออกมาเปนที่นาพอใจอีกทั้งการฉีดวัคซีนปองกันโรครัฐ

ควรจัดการใหทุกคนสามารถรับการฉีดวัคซีนทุกคนและควรจะเปนสวัสดิการที่รัฐควรมอบใหแก

ประชาชน เนื่องจากตนเองไมสามารถมีกำลังทางเศรษฐกิจมากพอหากตองเสียคาใชจายในการฉีด

วัคซีนปองกันโรค อีกทั้งคาดหวังวาการจัดการของรัฐและเจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจนความรวมมือ

 
12  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ที่ผานมาหลังจากการรายงานยอดผูปวยยืนยันโรคโควิด -19 ตั้งแตวันที่ 5 

มกราคม – 10 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตพบผูปวยรายใหมเพิ่มอีก 4 ราย จากการตรวจเชิงรุก 2 ราย มี

ยอดรวมสะสมทั้งหมด 176 คน โดยผูติดเชื้อรายที่ 176 ผูชายไทย อายุ 55 ป อาชีพ ขับขี่รถรับจาง เปนผู

สัมผัสใกลชิดและอาศัยอยูบานเดียวกับผูปวยยืนยันรายที่ 123 พักอาศัยที่ ต. วิชิต อ.เมือง เริ่มมีอาการปวย

วันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผูสัมผัสความเส่ียงสูง 3 ราย (The Bangkok Insight Editorial Team, 2563) 
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ของคนในพื้นที่ที่จะทำใหสถานการณการแพรระบาดของโรคระบาดนี้กลายเปนเพียงโรคไขหวัด

ธรรมดาที่สามารถจัดการและควบคุม รักษาได แตถึงอยางไรกลุมมอเตอรไซครับจางสวนใหญยังมอง

วาการปฏิบัติตัวตามขอกำหนดดานสุขภาพที่ออกโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทย การดูแลรักษา

ความสะอาดและการสวมใสหนากากอนามัยยังคงมีความจำเปนอยูถึงแมจะมีวัคซีนที่สามารถควบคุม

การแพรกระจายของเชื้อไดแลว เนื่องจากมีความกังวลหากเกิดการระบาดของโรคนี้อีกครั้งจะทำให

เมืองปาตอง รายไดจากอาชีพและความปลอดภัยของตนเองตองตกอยูในสภาวะยากลำบากอีกครั้ง

หน่ึง   

 การระบาดของโรคโควิด -19 ทำใหเห็นมุมมองดานวัฒนธรรมความเสี่ยงกับสุขภาพที่มีการ

ตอบสนองและการจัดการกับความเสี่ยงโดยมิติทางสังคม อันไดแก คานิยมความเช่ือ บริบททางสังคม

ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง หนาที่ทางสังคม ที่อยูเบื้องหลังการแสดงออกดานพฤติกรรมที่ไมใช

เพียงแคขาดความรูความเขาใจในการปองกันสุขภาพแตอาจเปนเพราะมีเหตุบางอยางอยูเบื้องหลัง

การตัดสินใจ ซึ่งไมสามารถลดทอนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงอันเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นโดย

ปจเจก และการใชปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม ในการใชประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพดวย

ตนเอง ดวยวิธีการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลในการตอบสนองตอความเสี่ยง  

  โดยกลุมมอเตอรไซครับจางที่นิยามความหมายของโรคและการแพรระบาดในมุมมองของ

ตนเองอันมีโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนตัวกำหนดใหมีความจำเปนในการประกอบอาชีพนี้ ถึงแมจะ

รับรูขอมูลจากการศึกษาคนควาแหลงขอมูลตาง ๆ ดวยตนเอง ขณะที่กลุมผูขับขี่มอเตอรไซครับจางซึ่ง

เปนอาชีพที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูคนจำนวนมาก มองวาการระบาดของโรคโควิด -19 เปนโรค

ที่สรางความเปลี่ยนแปลงใหกับตนเองอาชีพและทำใหรูปแบบการทำงานในแตละเปลี่ยนแปลงไป เชน 

ความสัมพันธกับเพื่อนฝูงที่ไมสามารถทำไดเหมือนชวงที่เกิดการระบาด ทำใหลดกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ภายในจังหวัดภูเก็ต อยางประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณี่ที ่สามารถดึงดูดนักทองเที ่ยวใหเขามา

ทองเทีย่วภายในจังหวัดรวมถึงพื้นที่ปาตอง ซึ่งจากการงดกิจกรรมเพื่อปองกันการระบาดสงผลตอการ

ขาดรายไดทางเศรษฐกิจพรอมทั้งการที่จะตองรับภาระคาใชจายของครอบครัวที่เพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่ง

สวนใหญผูขับขี่มอเตอรไซครับจางมีหนาที่ในการรับผิดชอบเรื่องคาใชจายภายในครอบครัว ขณะที่

ความกังวลดานสุขภาพกลายเปนปจจัยรองลงมาและกลายเปนสิ่งที่กลาวถึงวามสำคัญที่นอยกวาดาน
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เศรษฐกิจ แสดงใหเห็นวาคานิยมความเชื่อที่วาดวย โรคชนิดนี้เปนโรคที่สามารถติดตอกันไดงาย   

ผานความพยายามติดตามขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยมีแหลงขอมูลตาง ๆ เชน การ

ติดตามขอมูลขาวสารผานสื่อสำหนักขาวทั้งไทยและตางประเทศ การติดตามขอมูลความรู จาก

อินเทอรเน็ต เพื่อใหตนเองสามารถมีวิธีจัดการและรับมือกับโรคที่เกิดขึ้นในชวงเวลาปจจุบัน ซึ่งเปน

รูปแบบของการตอบสนองตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดขณะประกอบอาชีพผานการประเมินสถานการณที่

เกิดขึ้นของโรคระบาดดวยตนเอง โดยไมจำเปนตองพึ่งพาเจาหนาที่สาธารณสุขจนเกินไป โดยความ

เสี่ยงของมอเตอรไซครับจางนั้นทั้งรูปแบบความเสี่ยงตอวัฒนธรรมและโครงสรางดานสังคมอยาง 

เศรษฐกิจ อันเปนพื้นฐานปจจัยหลักที่ทำใหผูขับขี่มอเตอรไซครับจางยังคงสามารถประกอบอาชีพ

ตอไป  

 สำหรับรูปแบบวัฒนธรรมของอาชีพมอเตอรไซครับจางนั้นคือการปฏิบัติตามกฎของสังคม

อยางการดำรงชีวิตดวยรูปแบบวิถีชีวิตวิถีใหม หรือที่เรียกกันทั่วไปวา New Normal สำหรับบุคคล

ทั่วไปอาจใหความสำคัญกับดานสุขภาพและคานิยมทางสังคมที่เริ่มใหความสำคัญกับการปฏิบัติตาม

เพื่อลดความกดดันทางสังคมที่เกิดขึ้น แตสำหรับมอเตอรไซครับจางนั้นการปฏิบัติตามรูปแบบที่กลาว

มานั้นอาจหมายรวมถึงการที่ทำใหตนเองสามารถประกอบอาชีพนี้ตอได และลดโอกาสในการถูก

ลงโทษทางกฎหมาย อยางการสวมใสหนากากอนามัย ที่มีขอบังคับทางกฎหมายโดยมีจำนวนเงิน

คาปรับเปนสิ่งที่บังคับใหทุกคนปฏิบัติตาม เพราะไมตองการสูญเสียรายไดในชวงเวลานี้ หรือไม

ตองการกลายเปนผูที่ถูกคนในสังคมตอวาหากไมปฏิบัติตาม จึงไมเพียงแคการปองกันการติดเชื้อจาก

การระบาดโรค หากแตเปนเครื่องมือเพื่อชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอาชีพของตนเอง ดังเชนงาน

ศึกษาเรื่อง “ฅนขับรถบรรทุก : อุบัติเหตุจราจรในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย” ที่มองวาวิธีคิดตอ

ความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนเปนผลผลิตจากเงื่อนไขดานเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยม และวัฒนธรรมยอย 

คนขับยอมรับเงื่อนไขการทำงานในความเสี่ยง ตอการเกิดอุบัติเหตุ และรายไดเปนสิ่งที่ไดรับแนนอน 

ดังนั้นอุบัติเหตุบนถนนจึงเปนสิ่งที่ไกลตัวไดในหมูคนขับดวยเงื่อนไขดานเศรษฐกิจและบริบทในการ

ทำงาน ขณะที่การนอนหลับ การไมดื่มเหลาและการตรวจสุขภาพกอนการทำงาน เปนเครื่องมือที่ทำ

ใหปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ที่มีความหมายมากกวาการดูแล และการพักผอน เพื่อชวยลดปญหาดาน

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกลุมของตนเอง (ประคอง ชื่นวัฒนา และปนัดดา ชำนาญสุข อางถึงใน ประ
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ชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไรเงิน, 2561 : 96-97) ดวยเหตุน้ีวัฒนธรรมการสวมใสหนากากอนามัย

ของมอเตอรไซครับจางก็มีปจจัยทางสังคมอยางขอกฎหมายและเศรษฐกิจ ปากทองอยูเบ้ืองหลัง 

 ทั้งนี้หากการระบาดของโรคชนิดนี้ยาวนานตอเนื่อง มอเตอรไซครับจางจำเปนตองมีการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อใหสามารถดำรงชีวิตทามกลางการแพรระบาดของโรคที่แสดงใหเห็นวาอาชีพ

ของตนเองน้ันตกอยูในสถานการณความที่อาจติดเช้ือไดโดยงาย เพ่ือลดความกังวลที่เกิดขึ้นควรเรียนรู

ที่จะอยูและปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้การใหมุมมองการจัดการควบคุมโรคของ

รัฐและเจาหนาที่สาธารณสุขเปนสวนสำคัญใหเกิดความรูสึกปลอดภัยจากการระบาดของโรค อาจเปน

เพราะหากจำนวนตัวเลขผูติดเชื้อภายในจังหวัดลดนอยลงก็จะทำใหผูคนภายในประเทศเดินทางเขา

มาทองเที่ยวและอาชีพ รายไดของตนเองก็จะเพ่ิมขึ้น   

ดังนั้นสำหรับกลุมมอเตอรไซครับจางการที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงและตัดสินใจประกอบ

อาชีพน้ีตอไปโดยมีตัวกำหนดทางสังคมอยางระบบทุนนิยมที่ทำใหเกิดความพยายามตอสูด้ินรนในการ

หารายได นำมาซึ่งการปรับตัวและตอบสนองตอความเสี่ยง โดยเลือกวิธีการปองกันที่เรียกวา New 

Normal ซึ่งเปนมิติวัฒนธรรมรูปแบบใหมที่เกิดขึ้นภายในสังคม โดยมีขอกำหนดทางกฎหมายเปนตัว

กำหนดใหทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด อีกทั้งการยอมจำนนตอความรูทางการแพทยเชน 

ความหวังที ่คนพบวัคซีน ที ่เกิดขึ ้นโดยความรู ทางการแพทยสมัยใหมที่สามารถตอบสนองความ

ตองการในอนาคตของการใชชีวิตใหกลับมาในรูปแบบปกติ โดยเหตุน้ีการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่ง

ไมเพียงแตทำใหสภาพแวดลอมและรูปแบบโครงสรางการทองเที่ยวของเมืองเปลี่ยนแปลงไปมันยัสะ

ทอนใหเห็นถึงความรุนแรงของโรคที่ไดสงผลกระทบมายังทุกอาชีพในพื้นที่เมืองปาตอง โดยเฉพาะ

กลุมมอเตอรไซครับจางซึ่งเปนอาชีพที่เกี่ยวของกับการเดินทางของผูคนและมีโอกาสในการสัมผัสกับ

เชื้อไวรัสชนิดนี้ไดโดยงาย มันจะแสดงใหเห็นถึงบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพที่ทำใหรูปแบบ

วิถีชีวิตความเปนอยู ของกลุ มมอเตอรไซคที ่เปลี ่ยนไป พรอมทั ้งพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นของผู ขับขี่

มอเตอรไซครับจางในพื้นที่เมืองปาตองและชวงระยะเวลาโดยผานมุมมองของผูที่ประสบกับความ

เสี่ยงตอการติดเช้ือและแพรกระจายของโรคชนิดน้ี    
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บทสรปุ 

 ปรากฏการณการแพรระบาดของของเชื้อ Coronavirus หรือที่รูจักกันในนาม โคโรนาไวรัส 

หรือ โควิด -19 ที่มีการระบาดไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม

ในยุคปจจุบันตองประสบกับปญหาดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจและสุขภาพของคนทั่วโลก ความ

รุนแรงการระบาดของโรคโควิด -19 สงผลใหเศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบอยางหนักและประสบกับ

ปญหาในการเดินทางตางหยุดชะงักรวมทั้งความรุนแรงที่สงผลตอสุขภาพและสามารถแพรกระจาย

ติดตอกันอยางรวดเร็ว จนนำไปสูการประกาศสภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่ออกโดยองคการอนามัย

โลก (World Health Organization หรือ WHO)  ใหทุกประเทศเฝาระวังและควบคุมการแพรระบาด 

พรอมทั้งรับมือกับความปลอดภัยดานสุขภาพของคนภายในประเทศ สำหรับประเทศไทยจากการ

ระบาดของโรคโควิด -19 ทำใหรัฐบาลมีการจัดการควบคุมดูแลโดยการประกาศมาตรการสถานการณ

ฉุกเฉินพรอมทั้งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการเฝา

ระวังและควบคุมพรอมทั้งการออกมาตรการสาธารสุขที่ใหคนในสังคมปฏิบัติ ซึ่งเมืองปาตองเปนหน่ึง

ในพื้นที่ที่มีการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคสูงสุด เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญและมี

จำนวนผูติดเชื้อสูงสุดในชวงการระบาด และสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของเมืองที่อาจนำไปสู

รูปแบบการจัดการตอความเสี่ยง และการปรับตัวของกลุมคนในพ้ืนที่    

 งานศึกษาคนควา เรื่อง ผลกระทบของโรคโควิด 19 (Covid -19) ; การจัดการกับโรคและ

ความเสี่ยง กรณีศึกษา : ตำบลปาตอง อำเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต มีจุดประสงคในการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงและเศรษฐกิจของเมืองปาตองอันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด -

19 อันสงผลกระทบตอกลุมมอเตอรไซครับจางทางดานวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ และวิธีการรับมือ

เกี่ยวกับการระบาดของโรคในกลุมมอเตอรไซครับจางที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยใชแนวคิดเรื่อง 

Mobility หรือแนวคิดการเคลื่อนยายและแนวคิดวัฒนธรรมความเสี่ยงกับสุขภาพภายใตกรอบระบาด

วิทยาวัฒนธรรม  

ในสวนแรกของเนื้อหางานศึกษาคนควากลาวการเกิดขึ้นของมอเตอรไซครับจางในเมืองปา

ตอง แนวคิดเรื ่องการเคลื ่อนยายนั ้นใหความสำคัญกับการมองการเคลื ่อนยายในฐานะสิ ่งที ่มี

ความสำคัญในการทำความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย ดวยมุมมองดังกลาว ทำใหเห็นวา
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ความสัมพันธระหวางกระแสการเคลื่อนยายของคนกลุมตาง ๆ และเสนทางของการเคลื่อนยายใน

เมืองปาตองนั้นมีความสำคัญในการทำใหอาชีพมอเตอรไซครับจางนั้นเกิดขึ้นเปนเปนอาชีพที่ทั้งทำ

รายไดไดดีและจำเปนตอผูคนในเมืองปาตอง เมื่อเมืองปาตองไดกลายเปนเมืองทองเที่ยวตามนโยบาย

ของรัฐไทยที่มุงสงเสริมการทองเที่ยวในฐานะภาคเศรษฐกิจที่จะดึงเงินเขามาในประเทศ ก็มีกระแส

การเคลื่อนยายเขามาของผูคน ทั้งนักทองเที่ยว นักธุรกิจ แรงงานขามชาติ ตลอดจนคนจากจังหวัดอ่ืน

ที่เขามาหางานทำในเมืองปาตอง การพัฒนาเมืองปาตองเปนเมืองทองเที่ยวยังทำใหเกิดชองทางใน

การเคลื่อนยายที่มีลักษณะเปนตรอกซอกซอย กระแสการเคลื่อนยายเขามาในเมืองปาตองของผูคน 

และเสนทางในเมือง ทำใหการใชมอเตอรไซครับจางเปนวิธีการเดินทางในเมืองที่เหมาะสมและทำ

รายไดไดดีเพราะมีลูกคามาก อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งสงผลใหกระแส

การเคลื่อนยายของการทองเที่ยว (Tourism mobility) ตองหยุดชะงักไปทั่วโลก เศรษฐกิจของเมือง

ปาตองก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงเพราะเปนเมืองที่พึ่งพารายไดจากการทองเที่ยวเปนหลัก อาชีพ

มอเตอรไซครับจางก็ไดรับผลกระทบไปดวย  

ในสวนที่ 2 ของงานวิจัยชิ้นนี้เสนอผลกระทบทางเศรษฐกิจตอมอเตอรไซครับจางอันเกิดจาก

การที่กระแสการเคลื่อนยายของคนในเมืองนั้นลดลงเพราะการระบาดของโรคและมาตรการควบคุม

โรคซึ่งจำกัดการเดินทางภายในเมืองปาตองและการทางขามเมืองหรือขามจังหวัด มาตรการล็อกดาวน

และคลายล็อกดาวนของรัฐนั้น นอกจากจะมีสวนทำใหไมมีนักทองเที่ยวแลว ก็ยังมีสวนทำใหคนยาย

ออกจากเมืองปาตองดวย เมื่อไมมีนักทองเที่ยว เมืองปาตองก็กลายเปนเมืองที่ไมคึกคัก ธุรกิจที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวปดตัวลง ซึ่งทำใหแรงงานที่เคยมีงานทำเลือกที่จะยายออกจากเมืองเมื่อมี

การคลายมาตรการล็อกดาวน การเดินทางภายในเมืองลดลงเมื่อคนในเมืองมีนอยลงและตางก็ไม

อยากเสี่ยงออกจากบาน ทำใหอาชีพมอเตอรไซครับจางที่พึ่งพาการเดินทางของผูคนภายในเมืองน้ัน

สูญเสียรายไดอยางมาก พวกเขาตองเผชิญกับภาวะความยากลำบากอันเนื่องมาจากรายไดที่นอยลง

ในขณะรายจายในครัวเรือนเทาเดิม อยางไรก็ตาม พวกเขามีทางเลือกในการไปทำอาชีพอื่นไมมาก 

เพราะไมมีตนทุนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพียงพอ และงานในภาวะเศรษฐกิจซบเซาก็มี

ไมมาก พวกเขายังตองปรับวิถีชีวิตเพ่ือใหอยูรอดไดในภาวะที่รายไดนอยลง  
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เนื้อหาสวนสุดทายของงานวิจัยชิ้นนี้กลาวถึงวิธีการรับมือและการจัดการกับความเสี่ยงทาง

สุขภาพของกลุมมอเตอรไซครับจางผานมุมมองความเขาใจต้ังแตการออกมาตรการควบคุมของรัฐและ

เจาหนาที่สาธารณสุข ตลอดจนการนิยามความหมายในความเขาใจที่เกี่ยวกับโรค การนิยามความ

เสี่ยงของตนเองผานการประเมินความเปราะบางดานอาชีพที่อาจไดรับเชื้อและมีสวนตอการแพร

ระบาด โดยมีหนาที่ทางสังคมหรือตัวกำหนดหนดทางสังคมอยาง โครงสรางทางเศรษฐกิจ และ ความ

ยากจน ความไมเทาเทียม ที่ทำใหกลุมมอเตอรไซครับจางเลือกที่จะตัดสินใจประกอบอาชีพพรอม

ศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองเพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่งายตอการติดเชื้อโดยปฏิบัติตามของ

กำหนดทางสังคม เชน การปฏิบัติตามวิถีชีวิตวิถีใหม หรือ New Normal การสวมหนากากอนามัย 

และการพกแอลกอฮอลลางมือ ซึ่งเปนสงผลตอวิถชีีวิตของกลุมวัฒนธรรมผูขับขี่มอเตอรไซครับจางใน

พื้นที่ตำบลปาตอง อีกทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรคอันเปนเครื่อง

ที่ของกลุมมอเตอรไซครับจางที่จะสามารถประกอบอาชีพน้ีตอไป   

 เนื้อหาทั้ง 3 สวนจึงเปนการศึกษาคนควาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและสามารถตอบคำถาม

ของงานวิจัยทั้ง 3 ขอ ที่วาดวย พัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจและอาชีพมอเตอรไซครับจาง

ของเมืองปาตองเปนอยางไรจึงทำใหเศรษฐกิจของเมืองและอาชีพมอเตอรไซครับจางมีความ

เปราะบางเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -19, การแพรระบาดของโรคโควิด -19 สงผลกระทบ

อยางไรตอกลุมมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตอง, กลุมมอเตอรไซครับจางในเมืองปาตองมีวิธีจัดการ

กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อยางไร  
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