
  

เรื่องเล่าของสองหน้ากาก 
 

 

 

 

 

 

โดย ทมี Foresight Research  

 

 ในช่วงไตรมาสแรกของ 2563 ไวรัส covid-19 ระบาดไปทั่วโลก จนในขณะนี้ องค์กรอนามัยโลก WHO ได้
ประกาศอย่างเป็นทางการว่า เปน็การระบาดใหญ่ลุกลามไปทัว่โลก (Pandemic)  

 จากจุดศูนย์กลางเร่ิมต้นของไวรสัที่ระบาดในเมืองอูฮ่ั่น ประเทศจีน ข้ามทวปีไปถึงอติาลีและอิหร่าน ที่ต้องปิด
ประเทศเพื่อกักบริเวณป้องกันการระบาดของไวรัส  

 ผลกระทบของ covid-19 ไต่ระดับสูงขึ้น ไมว่่าจะเป็นความกลัวการติดไวรัส การรักษาสุขภาพ รวมไปถึง
กระทบกับการด าเนินชีวติของคนทั่วโลก  

 ในทุกๆ นาที มีการประกาศคนติดไวรัส ส่ันประสาทประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเมือง ทุกประเทศ ซึง่เป็นที่มาของ
การตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ความเส่ียงที่ไมแ่น่นอนในครั้งนี ้

  ไม่ใช่เพียง covid-19 ที่สร้างความตระหนกให้กับสังคม ในหลายเมืองหลักของเอเชยียังต้องสลับหน้ากาก
ป้องกันกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย  

 ฝุ่นควันปกคลุมท้องฟ้าสีหม่น สร้างความกงัวลใจให้กับคนเมืองที่เหมือนถูกบังคับให้อยู่แต่ในทีพ่ัก โดยทีไ่มม่ี
สัญญาณการแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเปน็รูปธรรม 

 
จากความโกรธสู่ความกลัว 
 

 การระบาดของ covid-19 ท าใหป้ระชาชนทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย อัพเดทโลกออนไลน์
นาทีต่อนาท ีอีกทั้งรัฐบาลออกกฎห้ามการชุมนมุ หรือ ทยอยแจง้ปิดโรงเรียน หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ  

 ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยเหล่าน้ี ท าให้บางคนไมพ่อใจ และไม่ปฏบิัติตามที่รัฐฯประกาศ 
 ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องโต้แยง้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเชื้อโรคร้าย ในขณะที่มีการเอ่ยถงึว่าอะไรคือเหตุผล

ที่แทจ้ริงเบื้องหลังนโยบายเหล่านั้น 
 ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางดิจทิัล ท าใหผู้้คนสับสนเรื่องการดูแลสุขภาพและรักษาอนามัย และมองไม่เห็น

ทางออกในอนาคตที่ต้องเผชิญ ส่งผลให้ผู้คนส่งต่อข้อมูลทีท่ าใหเ้ข้าใจผิดและสร้างความคิดแง่ลบออกมา ใน
ขณะเดียวกัน ประชาชนก็กังวลถึงความปลอดภัยถึงครอบครัว ความปลอดภัยในทีท่ างาน แนวทางการ
ป้องกันตัวเอง  ไมม่ีใครเขา้ใจถึงส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างแท้จรงิ 



  

 ตอนนี้ในอเมริกา กฬีายอดฮติ อาทิ บาสเก็ตบอล หรือ ฮอกกี้น้ าแข็ง ประกาศหยุดฤดูการแข่งขนัเช่นเดียวกับ
ลีกฟุตบอลต่างๆ ในยุโรป เช่น ลาลีกาในสเปน และ เซเรียอาในอิตาลี เป็นต้น ในขณะที่ทางคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากลจะด าเนินการเช่นไรกับการจัดโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่น  

 คาดการณ์ว่า มีเด็กกว่า 470 ล้านคนทั่วโลก ถูกเก็บตัวทีบ่้านจากการไปโรงเรียนโดยส่วนใหญจ่ากจีน และ
เมื่อไม่นานมานี้ในอเมริกา 

 ตอนนี้ดูเหมือนกระดาษช าระและเส้นพาสต้าถูกเทียบมูลค่าเหมอืนกับทองค า 
 ส าหรับชาวตะวันตกอาจไม่คุ้นเคยกับการถูกบงัคับกักบริเวณ ซ่ึงอาจน าไปความวุ่นวาย (ในสังคม) 
 ส่วนชาวตะวันออก หลายประเทศมีประสบการณ์กับการเผชญิโรคระบาดของซาร์สในปี 2546 ท าให้ภาครัฐ

จนถึงประชาชนทั่วไปมแนวทางป้องกันโรคร้ายได้ดีกว่าฝั่งตะวันตกมาก 
 ในช่วงเดือนมกราคม เกาหลีใต้เริ่มสร้างชุดทดสอบผูต้ิดเชื้อ covid-19 แบบไมม่ีค่าใชจ้่ายและตอนน้ีมีคนขอ

ตรวจเชื้อกว่า 10,000 เคสต่อวัน  ในทางกลับกันอเมริกามชีุดทดสอบฯ เพียง 75,000 ชุดทั่วทั้งสหรัฐในแบบมี
ค่าใชจ้่าย  ซึง่หมายความว่าชาวอเมริกามีแนวโนม้ติดเชื้อไวรัสสูงกว่าที่รายงานไว้ 

  
ท้องฟ้าสีหม่นจนกลายเป็นเรื่องปกติ 
 

 ในเอเชีย มีข่าวการระบาดของ covid-19 ในทุกส่ือและเตือนให้ประชาชนในเมืองตระหนักถงึมาตรการป้องกัน
สุขภาพและความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะไมม่ีไวรัสก็ตาม  

 ในประเทศไทย มลพิษต่างๆ เปน็เหตุให้ต้องปิดโรงเรียนหลายแห่ง ตัง้แตต่้นปี 2563 โดยเฉพาะเชียงใหม่ติด
อันดับต้นๆ ของมลพิษทางอากาศในโลกที่เลวร้ายที่สุด  

 หากเปรียบเทยีบกับการระบาดของ covid-19ปัญหาฝุ่นพษิเกิดจากวงจรทีม่นุษย์สร้างขึ้น แต่ไมม่ีใครพยายาม
จะหันมาแก้ไขทัง้ที่เห็นสาเหตุทีช่ัดเจนและสามารถป้องกันมลภาวะด้านอากาศน้ีได้ 

 นอกจากประเทศไทยทีข่ึ้นชื่อว่ามลพิษทางอากาศย่ าแย่แล้ว ยังรวมไปถงึจีนและอินเดีย  
 ในประเทศจีน การวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลอาจถูกเซ็นเซอร์หรือผิดกฎหมาย ทั้งนี้ มี

นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลได้ดึงข้อมูลความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมลพษิทางอากาศกบัภาวะอารมณ์ (ที่ไม่
พอใจ) ของผู้ใช้สื่อออนไลน์ในจนี ค้นพบว่า สิ่งที่เป็นปญัหาใหญ่สุดคือ ประชาชนต้องเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงที่ไม่สามารถสร้างอนาคตได้ด้วยมือของตัวเอง  

 ในไมช่้าความหงุดหงิดจะเปล่ียนเป็นรู้สึกพ่ายแพ้ (คิดว่าน่าจะหมายถึงความส้ินหวังของนโยบายภาครัฐ) และ
ความรู้สึกเหล่านี้จะกลายเป็นเร่ืองปกติไปในที่สุด ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ยั่งยืนและไม่มั่นคงของสังคม  

 ความจริงที่น่าผิดหวงันี้ ท าให้คนในเมืองกังวัลกับมลพษินี้ การสูด PM2.5 เข้าไปมากเกินถูกพสูิจน์ว่าจะส่งผล
ระยะยาวกับการท างานของปอดและทางเดินหายใจ เป็นผลให้ผูค้นเลิกกิจวัตรประจ าวัน (พฤติกรรม/การ
เดินทาง/การใชจ้่าย/การท่องเทีย่ว เป็นต้น) เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัว แต่ส าหรับผู้มีรายได้
น้อย จะเปล่ียนกจิวัตรประจ าวันเหล่าน้ีคงเป็นเรื่องยาก  

 วิจัยพบกว่า ผูม้ีรายได้น้อยจะโดนผลกระทบโดยตรงจากการยกเลิกงานหรือสถานที่ท างานถกูปิด ท าให้ขาด
รายได้แมแ้ต่การหาซื้อหน้ากากอนามัยยังเป็นเรื่องยาก ประชาชนกลุ่มนี้ต้องดิ้นรนเพื่อรับค่าแรงพื้นฐาน 
เปรียบท้องฟ้าสหีม่นเหมือนอนาคตของสุขภาพและความเป็นอยูข่องคนกลุ่มนี้ก็คงไม่ตา่ง 

 
 
 



  

 จุดศูนย์รวมของความกังวล 
 

 ปัจจบุัน การไปศูนย์การคา้ หรือ สถานที่สาธารณะ เราจะพบความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้น คอื ผู้คนที่เดิน
ห้างกันบางตา หรือ ชั้นวางสินค้าที่ว่างเปล่า ผู้ทีม่าซื้อของจะตรงเข้าไปที่ซุปเปอรม์าร์เก็บและร้านขายยาเพื่อ
กักตุนของกินของใช้ทีจ่ าเป็นส าหรับสุขภาพร่างกายตวัเองและคนในครอบครัว  

 พื้นที่ต่างๆที่เคยมคีึกคัก ตอนกลับว่างเปล่าซึ่งไม่รู้สาเหตุทีแ่น่ชดัว่าเกิดจากการระบาดของไวรัสหรือฝุ่นพิษ
กันแน ่

 ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดข้างต้น เหน็ได้ชัดว่าประชาชนกลัวที่จะออกมาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เส่ียงต่อสุขภาพ 
ตัวร้ายทัง้สอง (covid-19 & PM 2.5) ยังไมม่ีวีแ่ววที่จะถูกปราบ มีผลท าให้คนหวาดกลัวไม่รู้ว่าสุขภาพและ
ความปลอดภัยของตวัเองในอนาคตจะเป็นอย่างไร แม้แต่อากาศที่หายใจเข้าไปยังไม่แนใ่จว่าจะปลอดภัยเลย 

 
สิง่ทีค่วรพิจารณา 
 

 ปฏิวัติการศึกษาให้เป็นรูปแบบดจิิทัล 
 พนักงานมีอิสระในการเลือกพื้นที่ท างาน  
 ปรับปรุงให้ผู้คนเข้าถึงการดูแลสุขภาพให้ยืนยาวมากขึ้น  
 รับประกันเงินเดือนและสวัสดิการให้คนทีม่ีรายได้น้อยในยามวิกฤต 
 เปล่ียนแปลงวิธี/แนวทางการเล้ียงลูก (ในอนาคต) 

 

 
อ้างอิง: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/duterte-halts-travel-to-philippine-capital-as-virus-cases-jump 
https://www.nytimes.com/2020/03/09/opinion/italy-coronavirus.html 
https://www.statista.com/chart/21047/children-impacted-by-school-closures/ 
https://www.pbs.org/newshour/health/the-reason-u-s-covid-19-numbers-arent-higher-not-enough-tests 
https://www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm 
 
 
เกี่ยวกับฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) 
 
ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) คือศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ท าการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญต่ออนาคต เพื่อ
สร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ  
 
ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เน้นการวิจัยใน 8 เรื่องส าคัญได้แก่อนาคตของการอยู่อาศัย (Future of Living) เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ (Technology & Robotics) 
อนาคตของการรักษาสุขภาพ (Future of Healthcare) อนาคตแห่งการเรียนรู้ (Future of Learning) วิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโลก (Climate Crisis) ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) อนาคตการใช้พลังงาน (Global Energy) และการใช้ชีวิตในอวกาศ (Space Exploration)  
 
นักวิจัยของฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ มุ่งวิเคราะห์ข้อมูล ส ารวจและคาดการณ์อนาคต พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติ
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ   
 
ศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ต้ังอยู่ที่โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ โดยจะเป็นศูนย์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ 
เช่นการออกแบบ นโยบายนักวิจัย และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น  
 
ขอ้มูลและงานวิจัยของศูนย์ฟิวเจอร์เทลส์เปิดกว้างส าหรับนักวิจัย พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา  
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ฯ ได้ที่ www.futuretaleslab.com 
Facebook: FutureTales Lab by MQDC 
ติดต่อเรา: contact@futuretaleslab.com  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-12/duterte-halts-travel-to-philippine-capital-as-virus-cases-jump
https://www.nytimes.com/2020/03/09/opinion/italy-coronavirus.html
https://www.statista.com/chart/21047/children-impacted-by-school-closures/
https://www.pbs.org/newshour/health/the-reason-u-s-covid-19-numbers-arent-higher-not-enough-tests
https://www.health.ny.gov/environmental/indoors/air/pmq_a.htm
http://www.futuretaleslab.com/
mailto:contact@futuretaleslab.com

