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บทนำา

ชาร์ลส์ แอลวู้ด (Charles A. Ellwood, 1927) ได้ชี้ให้เห็นถึง
พัฒนาการในช่วงต้นของศาสตร์สังคมวิทยาว่ามีลักษณะสำาคัญหลักๆ 
สองประการน่ันคือ ประการท่ีหน่ึง สังคมวิทยาพัฒนาตัวเองในเชิงแนวคิด 
ทฤษฎี และระเบียบวิธีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์มากข้ึน 
โดยเฉพาะกลไกทีเ่ปน็ตวัขบัเคลือ่นกระบวนการทางสงัคม และประการ
ที่สอง สังคมวิทยาพัฒนาไปในทิศทางที่มีการใช้วิธีวิเคราะห์ข้ามสาขา
วิชาเพื่อให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึน (Porter & 
Howell, 2012, p. 2) ปรากฏการณ์ระดับศาสตร์ที่เกิดขึ้นนำามาสู่คำาถาม
ทีว่า่ ปญัหาเหล่าน้ันมคีวามยุง่เหยงิและซับซอ้นจนคำาอธบิายหรอืวธีิการ
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แสวงหาความรู้ความจริงแบบเดิมไม่สามารถเข้าถึงคำาอธิบายปรากฏการณ์
ได้แล้วหรือ ความสงสัยข้างต้นจึงเป็นที่มาของบทความนี้ที่พยายาม
ชี้ให้เห็นถึงความยุ่งเหยิงของปรากฏการณ์หรือปัญหาผ่านกรณีศึกษา
โควิด-19 อันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบมากมายใน
หลายระดับ

ฝ่ายการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง (Division for Inclusive 
Social Development) ภายใต้สำานักกิจการเศรษฐกิจและกิจการสังคม
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs: UN DESA) กลา่วถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการระบาด
ของโควิด-19 ว่าทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทางสังคมจาก
โควดิ-19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่เปราะบาง ได้แก ่คนยากจน ผูส้งูอาย ุ
ผู้พิการ เยาวชน และคนพื้นเมือง ดังนั้นการรับมือกับปัญหาระดับโลก
ครั้งนี้จำาเป็นต้องมองอย่างครอบคลุม (comprehensive) เพื่อที่จะแก้ไข
ปญัหาอย่างเปน็ระบบ (UN, 2021) การทำาความเขา้ใจปรากฏการณ์ทีมี่
ความสมัพนัธก์นัหลายมติิจงึจำาเปน็ต้องขยายภูมิทศันท์างปัญญา (intel-

lectual landscape) ขององค์ความรูน้ัน้ขา้มพรมแดนของสาขาวชิา และ
สนามศึกษาอื่นๆ เพื่อหลอมรวม หรือแลกเปลี่ยนหยิบยืมเคร่ืองมือจาก
สาขาวิชานั้นๆ มาสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้ 

โควิด-19 เมือง และชื่ีวิตผี้้คน

โรคระบาดมักเกิดควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองและสังคม 
(แซนดรา เฮมเพล, 2563) เนือ่งจากผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาแสวงหาโอกาส 
และคาดหวงัทีจ่ะมคีณุภาพชวีติทีด่ ี เขา้ถงึบรกิารและโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีร่ฐัจดัสรรไวใ้นเขตเมอืง สง่ผลให้จำานวนประชากรในเมอืงเพิม่มากขึน้ 
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ความต้องการลงหลักปักฐานในเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนทำาให้เมืองขยายตัวตามไป
ด้วย พื้นที่ไร่นาแปรสภาพเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีพักอาศัย และ
ถนนหนทาง อย่างไรก็ดี ด้วยเง่ือนไขเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ
หรอืสงัคมทำาให้ความสมัพนัธข์องผูค้นในเมอืงมหีลากหลายรปูแบบ วถิี
ชีวติของผูค้นในเมืองแตกตา่งกนัออกไป ซึง่ปรากฏการณเ์หลา่นีเ้กดิขึน้
ในพ้ืนท่ีเชิงกายภาพเดียวกัน โดยเราอาจไม่เคยตระหนักถึงความสัมพันธ์
และความแตกตา่งหลากหลายของผูค้นในเมอืงจนกระทัง่เกดิโรคระบาด
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดท่ีติดต่อผ่านทางเดินหายใจ และการ
สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อซึ่งติดจากคนสู่คนได้เพียงแค่อยู่ใกล้ชิดในบริเวณ
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่เมืองที่มีการพบปะ ทำากิจกรรม และ
ไหลเวียนของผู้คนหลายกลุ่มหลายบทบาท หลายอาชีพ การส่งผ่าน
เชื้อโรคจึงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและทั่วถึง

เม่ือต้นปี ค.ศ. 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์
เกี่ยวกับโรคปริศนาซึ่งมีเชื้อโรคในวงศ์เดียวกับโคโรนาไวรัส (Corona-
virus) แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ โดยเป็นสาเหตุสำาคัญของการติดเช้ือปอด
อักเสบ (pneumonia) ที่พบในคนไข้เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน
ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 2019 ไวรัสตัวนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า โควิด-19 
(COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก (Coronavirus Disease 2019) โดยปัจจุบัน 
โรคนีแ้พรก่ระจายเปน็วงกว้างครอบคลมุหลายพืน้ทีท่ัว่โลก และมตีวัเลข
ผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคน (WHO, 2021)

ผลกระทบสำาคัญที่ตามมาของโควิด-19 เกิดขึ้นในหลายระดับ เช่น
ในระดับใหญ ่(macro) มกีารปรบัเปลีย่นเชิงนโยบายเพือ่รบัมอืตอ่โรค-
ระบาดในหลายกลยุทธ์ หนึ่งในนั้นคือมาตรการจำากัดการเดินทาง และ
ปดิบางสถานท่ีทีอ่าจก่อใหเ้กิดการแพรก่ระจายของโรค เชน่ หา้งสรรพ-
สินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร สถานที่ออกกำาลังกาย สถานศึกษา 
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รวมถึงร้านค้าและสถานบริการที่ต้องให้บริการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า 
ดังนั้นจึงส่งผลกระทบตามมาในระดับกลาง (meso) องค์กร ภาคธุรกิจ 
และเอกชนที่ดำาเนินธุรกิจในหลายขอบเขตการบริการต้องปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การดำาเนินงาน บ้างก็ต้องทำางานที่บ้าน ลดการเดินทาง ลด
จำานวนวันทำางาน และสถานประกอบการบางแห่งถึงกับต้องปลดลด
พนักงาน ผลกระทบจากระดับกลางจึงส่งผลต่อระดับเล็ก (micro) น่ันคือ
ผูค้นในสงัคมตอ้งปรบัเปลีย่นวิถกีารดำาเนนิชีวติใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริบทสถานการณ์โรคระบาด

ปรากฏการณ์ทางสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่โควิด-19 ระบาดคือ 
“ผูค้นไม่กล้าออกจากบา้น” หลักฐานเชิงประจกัษท่ี์ยนืยนัปรากฏการณ์
เหล่านี้คือสภาพเมืองที่ร้างและตลาดที่ไร้ผู้คน ร้านค้าต่างทยอยปิดตัว
เนื่องจากไม่มีผู้มาใช้บริการ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชี้ให้เห็นว่าผู้คน
ไมอ่าจแยกตวัเองออกจากความสัมพนัธเ์ชงิพืน้ทีไ่ด ้ผูค้นเร่ิมตระหนกัรู้
วา่มีบางสถานทีค่วรหลกีเลีย่ง เนือ่งจากอาจเปน็สถานทีเ่สีย่ง โดยพ้ืนที่
เสี่ยงเหล่านั้นรับรู้ได้จาก “การเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด-19” 
ซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานที่และกิจกรรมที่บุคคลนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
โดยพบวา่การตดิเช้ือมกัเกดิขึน้ในสถานทีท่ีเ่ตม็ไปดว้ยกลุม่คนและมกีาร
ทำากิจกรรมท่ีตอ้งปฏสิมัพนัธใ์กลชิ้ดกนั เช่น ตลาด อาบอบนวด สถาน
บันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ชุมชนแออัด โรงงาน และแคมป์
คนงาน พืน้ทีเ่หลา่นีม้คีวามสำาคัญตอ่เมอืงในแงเ่ศรษฐกจิและการพฒันา
เมือง เป็นแหล่งอาชีพ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้าไปมี
ประสบการณ์รปูแบบตา่งๆ แตก่ลบักลายเปน็พืน้ทีเ่สีย่งอนัตราย พืน้ที่
ตอ้งห้าม พ้ืนท่ีท่ีไรชี้วิตชีวาในช่วงทีม่โีรคระบาด ดงัจะเห็นไดว้า่มมุมอง
เชิงพ้ืนท่ีได้กำากับวิธีคิดและการกระทำาของผู้คนที่อาศัยและเข้าไปใช้
สถานที่เหล่านั้น
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย,  
โดยผู้เขียน1

สำาหรบัประเทศไทยเผชิญกับระบาดของโควิด-19 ถึง 3 ระลอกโดย
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2564 เป็นต้นมา ดังภาพท่ี 1 ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนแต่ละคร้ังทำาให้รัฐ
มมีาตรการควบคมุ และสัง่ปดิพ้ืนทีอ่ยา่งต่อเนือ่งเพือ่ควบคมุการระบาด
ของโรค โดย ณ วันที่เขียนบทความนี้ประเทศไทยมีการต่อพระราช-
กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 มาแล้ว 12 คร้ัง ซึ่งครั้งท่ี 12 นี้มีผลบังคับใช้ถึง 
31 กรกฎาคม 2564 ภายใตก้ารบรหิารงานของศนูยบ์รหิารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 
(ศบค.มท.)

ความน่าสนใจของการบริหารจัดการสถานการณ์ของ ศบค. คือ
การนำาเอามมุมองเชิงพ้ืนทีม่าช่วยในการบรหิารจดัการสถานการณ ์ผา่น
การนำาเสนอด้วยแผนทีโ่ดยใช้การแบง่สตีามกลุม่จงัหวดัตา่งๆ เพือ่แสดง
ถึงความแตกตา่งของสถานการณค์วามรนุแรง และใหง้า่ยตอ่การบรหิาร

1 เรยีบเรยีงจาก BBC News Thai (2564) และขอ้มลูสถติจิากศนูย์บรหิารสถานการณแ์พร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ศบค.).
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จัดการ การนำาเสนอรูปแบบนี้ทำาให้ประชาชนพิจารณาได้ว่าพื้นที่ไหน
ควรหลีกเล่ียงการเดินทางไป หรือประชาชนชนในเขตพื้นที่ไหนจะต้อง
ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติเนือ่งจากมมีาตรการในการควบคมุพืน้ท่ีทีส่อดคลอ้ง
กับความรุนแรงในการระบาดของโรคที่แตกต่างกัน 

จากข้างต้นจะเห็นว่าโควิด-19 เมือง และชีวิตผู้คนมีความสัมพันธ์
กันอย่างแยกจากกันได้ยาก ปรากฏการณ์ที่คนไม่ออกจากบ้านเพราะ
กลวัตดิโควดิ-19 จนถงึการบรหิารจดัการควบคุมสถานการณก์ารระบาด 
ล้วนแต่มีมิติทั้งเชิงสังคมและพื้นที่กำากับอยู่ด้วยกัน เราอาจไม่สามารถ
กล่าวลอยๆ ว่าเราติดโควิด-19 โดยไม่เช่ือมโยงความคิดเชิงพื้นที่ถึง
สถานท่ีท่ีเราอาจเสีย่งเขา้ไปสมัผสั หรอืกลุม่คนทีเ่ราเขา้ไปมปีฏสัิงสรรค ์
และกิจกรรมท่ีทำาร่วมกันในพื้นที่เชิงกายภาพ ดังนั้นเมื่อลองพิจารณา
ในระดับปรากฏการณ์เราอาจเห็นการคาบเก่ียวกันของปัญหาอันเป็น
ผลกระทบจากโควิด-19 ในระดับต่างๆ เช่นเดียวกัน หากพิจารณาใน
ระดับศาสตร์ เราอาจพบว่าภูมิทัศน์องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีความ
ซ้อนทับกันในเชิงการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ซึ่งตอกย้ำาว่าการ
พยายามอธิบายปรากฏการณ์ด้วยกรอบการมองแบบใดแบบหนึ่งอาจ
ไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการทำาความเข้าใจความซับซ้อนของปัญหา 

ดังนั้นบทความนี้จึงพยายามนำากรณีศึกษาโควิด-19 มาพิจารณา
ทบทวนให้เห็นถึงภูมิทัศน์ทางปัญญาขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา 
สาขาวชิาเมืองศกึษา (urban studies) และภมูศิาสตรท์ีม่คีวามซอ้นทบั 
ข้องเกี่ยว และมีการหยิบยืมกรอบการมอง รวมถึงเครื่องมือในการ
วิเคราะห์เพื่อนำาไปสู่ความเข้าใจปัญหาอย่างครอบคลุม
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ร์ะเบียบวิธีวิีจัำย

งานศึกษาชิ้นน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสารโดยมุ่งสำารวจภูมิทัศน์ทาง
ปัญญาขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยา สาขาวิชาเมืองศึกษา และภูมิ-
ศาสตร์ ซึ่งได้ทำาการสำารวจเอกสารทั้งหนังสือ บทความวิชาการ และ
ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ โดยเอกสารที่ใช้ศึกษาจะครอบคลุมช่วงเวลา
ที่เป็นจุดร่วมสำาคัญที่ทั้งสามสาขามาพบกันในช่วงราวทศวรรษ 1925–
1996 ซึ่งผลจากการพบกันของศาสตร์อาจอยู่ในลักษณะของการพัฒนา
แนวคิดทฤษฎ ีการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ ตลอดจน
การพัฒนาของสาขาวิชา (ดังภาพท่ี 2) โดยช่วงเวลาดังกล่าวได้เรียก
ร้องให้เกิดการศึกษาแบบสหวิทยาการ อีกทั้งยังเป็นช่วงท่ีการศึกษา
บทบาทของประสบการณ์เชิงพื้นที่ และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา
ได้รบัความนยิมในทางสงัคมวทิยาควบคูไ่ปกบัการพฒันา และปรบัปรงุ
วิธกีารศึกษานิเวศวิทยามนุษย ์ (human ecological approach) เพื่อใช้
ศึกษาประชากร (Porter & Howell, 2012, p. 36)

นอกจากนี ้งานศึกษาช้ินน้ีได้หยบิยมืเคร่ืองมอืการวเิคราะห์เชงิพืน้ที ่
(spatial analysis)2 เพือ่ใช้กบักรณศีกึษาโควิด-19 โดยใชเ้ทคนคิวธิกีาร
วิเคราะห์จุดเส่ียง (hot spot analysis) ดว้ยขอ้มลูระบบสารสนเทศภมู-ิ
ศาสตร์ (geographic information system: GIS) ผ่านโปรแกรม QGIS 
เทคนิควธีิดังกล่าวจะคำานวณสถติ ิGetis-Ord Gi* ออกมาในแตล่ะคณุ-
ลกัษณะของชดุขอ้มลู โดยผลท่ีไดจ้ะมีคา่สถติ ิz-scores และ p-values 

2 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เป็นคำาที่ใช้เรียกการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) เพื่อ
สรา้งความเขา้ใจตอ่ปรากฏการณท์างภูมิศาสตรท่ี์ขอ้มูลชดุน้ันแสดงออกมา (Huisman & 
de By, 2009, p. 56)
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ภาพที่ 2 กรอบในการศึกษา, โดยผู้เขียน

ซึง่จะบง่ช้ีวา่คุณลักษณะของชุดขอ้มลูเช่นนัน้ในบรเิวณใดบ้างทีมี่คา่การ
รวมกลุม่เชงิพืน้ทีม่ากหรอืนอ้ยแตกตา่งกนัอยา่งไร เทคนคินีจ้ะใชว้ธิกีาร
พิจารณาคุณลักษณะของแต่ละชุดข้อมูลในบริบทที่ใกล้เคียงกับคุณ-
ลักษณะเดียวกัน

หากพบว่าคุณลักษณะของชุดข้อมูลมีค่าสูง และรายล้อมไปด้วยค่า
ของคุณลักษณะข้อมูลอ่ืนๆ ที่สูงเช่นเดียวกัน บริเวณนั้นจะกลายเป็น
บริเวณจุดเสี่ยงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ได้ใช้การถ่วง
น้ำาหนักแบบ Queen’s case contiguity3 เพื่อคำานวณการถ่วงน้ำาหนัก
โดยใช้เป็นค่าเริ่มต้นของโปรแกรม (ESRI, 2021) เทคนิคการวิเคราะห์

3 Queen’s case contiguity เป็นเทคนคิวธีิในการถว่งน้ำาหนกัรปูแบบหนึง่เพือ่ถว่งน้ำาหนกั
ในการคำานวณหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่โดยพิจารณาจากความเช่ือมต่อกันในเชิงพื้นที่ 
(Anselin, 2020)
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จดุเสีย่งสามารถอธิบายด้วยแนวคิดความใกลชิ้ด (the concept of prox-

imity)4 ซ่ึงเป็นแนวคิดเชิงพื้นที่ (spatial concept)5 ที่กล่าวถึงคุณ-
ลกัษณะของเหตุการณ ์บคุคล หรอืกลุม่คนทีอ่ยูใ่กลก้นัจะมคีณุลกัษณะ
ที่ดำาเนินไปคล้ายคลึงกัน (Porter & Howell, 2012, p. 84)

โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
1. จัดเตรียมข้อมูลโดยนำาข้อมูลสถิติระดับพื้นท่ีจัดทำาให้อยู่ในรูป

แบบตารางเพื่อแสดงค่าคุณลักษณะของชุดข้อมูลแต่ละชุด
2. นำาข้อมูลที่จัดเตรียมไว้รวมเข้ากับ shapefile6 ของประเทศไทย

ด้วยคำาสั่ง join table ในโปรแกรม QGIS จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยชุด
คำาสั่ง hotspot analysis 

3. นำาเสนอผลที่ได้ผ่านการทำาแผนที่ (map visualization)

ผีลการ์ศึกษา: การ์ข้ามไป็มาของศาสตร์์

แม้จุดยืนของศาสตร์ต่างๆ จะแตกต่างกัน มีเครื่องมือ และแนวคิด
ในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายหลักที่
ศาสตร์เกือบทุกแขนงมีร่วมกันคือ การพยายามเข้าถึงความรู้ความจริง 

4 แนวคดิความใกลช้ดิ เป็นคำาอธบิายถงึคณุลกัษณะของเหตกุารณ ์บคุคล หรอืกลุม่คนที่
อยู่ใกล้กันจะมีคุณลักษณะที่ดำาเนินไปคล้ายคลึงกัน (Porter & Howell, 2012, p. 84)
5 แนวคิดเชิงพื้นที่ เป็นแนวคิดที่เกิดจากการ conceptualize รูปแบบความสัมพันธ์ของ
ผู้คนในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งใช้อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ที่พบในเชิงพ้ืนท่ี ตัวอย่างแนวคิด
เชงิพืน้ที ่ ได้แก ่ the concept of containment, the concept of proximity, the concept 
of adjacency และ the concept of intersection (Porter & Howell, 2012, p. 84)
6 shapefile เปน็ชนดิของไฟลท์ีเ่กบ็ขอ้มลูเชงิพืน้ทีป่ระเภทเวกเตอร ์ (vector) ซึง่ประกอบ
ดว้ยจดุ (point) เสน้ (line) และพืน้ทีร่ปูปดิ (polygon) โดยกำากบัดว้ยพกิดั (coordinate) 
ซึ่งเป็นตำาแหน่งอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์
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(National Council of Educational Research and Training, 2006) 
คณุลกัษณะเชงิพืน้ทีเ่ป็นความจรงิชดุหนึง่ซึง่ตอ้งอาศยัระเบยีบวิธ ีและ
เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเผยให้เห็นคุณลักษณะดังกล่าวโดย
แนวทางการศึกษานี้ได้รับอิทธิพลมาจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์

หากพิจารณาถึงการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงาน
วชิาการ การศึกษาทางระบาดวิทยา (epidemiology) เป็นศาสตร์แรกๆ 
ท่ีบุกเบิกและหยิบยืมการทำาแผนที่มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ ซึ่ง
งานศึกษาที่โด่งดังทางระบาดวิทยาที่ประยุกต์การทำาแผนที่มาใช้ใน
งานศึกษาคืองานของจอห์น สโนว์ (John Snow, 1949) โดยศึกษา
ปรากฏการณ์การระบาดของโรคท้องร่วง (อหิวาตกโรค) ในกรุงลอนดอน
ชว่งป ีค.ศ. 1850 งานนีถ้อืเปน็งานช้ินแรกๆ ทีผ่สานการทำาแผนทีเ่ขา้กบั
ปรากฏการณ์ทางสังคม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำารวจในระดับ
บคุคล และจดัทำาเปน็แผนทีเ่พือ่แสดงตำาแหนง่ทีเ่กดิโรคระบาด (Porter 
& Howell, 2012, p. 68)

การทำาแผนที่เป็นระเบียบวิธี และเทคนิคหนึ่งทางภูมิศาสตร์ โดย
ภมูศิาสตรเ์ปน็ศาสตรแ์ขนงหนึง่ทีส่ำาคญัและมอีทิธพิลตอ่สาขาวชิาอืน่ๆ 
เนื่องจากแนวทางในการศึกษามีความเป็นองค์รวม และช่วยให้เข้าใจ
ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นด้วยมุมมองเชิงพื้นที่ที่ให้ความสำาคัญกับปฏิ-
สัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยอธิบายถึงเงื่อนไขเชิงสาเหตุ
ท้ังในแง่การปรับตัวและดัดแปลงเพ่ือให้มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 
อีกท้ังยังมองถึงปรากฏการณ์อย่างมีพลวัตไม่ได้หยุดนิ่งไร้การเปล่ียน 
แปลง (National Council of Educational Research and Training, 
2006, pp. 3–5)

ดงันัน้งานศกึษาชิน้น้ีจงึได้หยบิยมืเครือ่งมอืทางภมูศิาสตรเ์พือ่แสดง
ให้เห็นคุณลักษณะเชิงพื้นที่ของปรากฏการณ์การระบาดโควิด-19 โดย
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ผลการศกึษาสามารถพจิารณาได้ในภาพที ่3 จากภาพแสดงใหเ้หน็กลุม่
ก้อน (cluster) ของพื้นที่ที่เป็นจุดเส่ียงต่อการระบาด และการติดเช้ือ
โควิด-19 ของประเทศไทยในระดับจังหวัด โดยพบว่าพื้นที่ซึ่งมีคุณ-
ลกัษณะเปน็จดุเสีย่งตอ่การระบาดอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิตทิีร่ะดับความ
เชื่อมั่น 99% ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ส่วนสมุทร-
สงครามเปน็จดุเส่ียงตอ่การระบาดอยา่งมนัียสำาคัญทางสถิตท่ีิระดบัความ
เชื่อมั่น 90% (สามารถพิจารณาค่า p-value และค่า z-score ได้จาก
ตารางในภาพที่ 3)

นอกจากน้ี หากใช้มมุมองเชิงพืน้ทีอ่ธบิายรปูแบบความสัมพนัธ์ของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นทำาให้เข้าใจได้ว่า พื้นที่จุดเส่ียงเหล่าน้ันรายล้อม
ไปด้วยพื้นที่ที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อสูงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้พื้นที่เหล่านั้น
กลายเปน็กลุ่มก้อนพืน้ทีเ่ส่ียงทีม่คุีณลกัษณะเชิงพืน้ทีค่ลา้ยคลงึกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังนั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่าน้ันอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโดยพิจารณาได้จากคุณ-
ลักษณะเชิงพื้นท่ี อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ยกมาเป็นกรณีศึกษานี้อาจไม่ได้
นำาเสนอให้เห็นคุณลักษณะเชิงพื้นที่อื่นๆ รวมถึงเงื่อนไขทางสังคมอัน
เป็นบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการกระทำา และการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ 
(milieu)7 สิง่นีไ้ดก้ลายมาเปน็ความทา้ทายในการพยายามเขา้ใจปรากฏ-
การณ์เชิงพื้นที่ที่เกิดขึ้น

หลังจากที่เราเข้าถึงชุดความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพื้นซ่ึงส่ง
ผลตอ่การกลายเปน็จดุเสีย่งตอ่การระบาดของโควิด-19 แลว้ ดงันัน้กา้ว

7 คำาว่า milieu มีความหมายตามพจนานุกรมเคมบริดจ์แปลไว้ว่า “สภาพแวดล้อมทาง
สังคมที่มีผลต่อการกระทำารวมถึงการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์” (“Milieu,” n.d.) 
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ตอ่ไปคอืการพยายามเขา้ใจเง่ือนไขเชงิสังคมและสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีน่ัน้ๆ 
ทีส่มัพนัธก์บัการระบาดของโควิด-19 โดยขยายองคค์วามรู้ไปยงัศาสตร์
อื่นๆ เพื่อให้ได้กรอบในการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

แนวคิดที่เช่ือในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพมีรากการพฒันาควบคูม่ากบั “เมอืงศกึษา” ในการพฒันาชว่ง
ต้นของแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ตำาแหน่งที่ และสถานที่ รวมไปถึง
การศกึษาเมอืงในเชิงสณัฐาน รปูแบบ หรอืโครงสร้างของเมืองมีพฒันา-
การสำาคญัมาจากแบบจำาลองของโยฮนัน์ ไฮน์รชิ ฟอน ทอืเนน (Johann 
Heinrich von Thünen) ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1826 (โดยเอกสาร
ดงักลา่วแปลเปน็ภาษาองักฤษในป ีค.ศ. 1966) ทัง้นี ้ฟอน ทอืเนนเปน็
ชาวนาเยอรมันธรรมดาที่มีความคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ เขาพัฒนา
แบบจำาลองเพ่ือใช้เป็นแนวทางทำากำาไรให้ได้สูงท่ีสุด โดยคำานึงถึงตำาแหน่ง 
ทีต่ัง้ไร่นาวา่ควรอยู่ใกล้ตลาด เพ่ือลดตน้ทนุในการขนสง่สนิค้าจากแหลง่
ผลิตไปยังตลาดซึ่งจะทำาให้เกิดกำาไรมากขึ้นได้ แบบจำาลองของฟอน 
ทอืเนน มลีกัษณะแสดงการใช้ประโยชนท์ีดิ่น (land use) โดยมลีกัษณะ
ของวงทีซ่อ้นทบักนั 5 ช้ัน ไลเ่รยีงจากเมืองซึง่อยูว่งในทีส่ดุ ถดัมาเปน็
ตลาด ปา่ไม้ พ้ืนทีท่ำาการเกษตรเขม้ขน้ และพ้ืนทีเ่ลีย้งสตัว ์ซึง่ทัง้หมด
นี้วางอยู่บนสมมติฐานของการเป็นรัฐเดี่ยว (isolated state) ที่พึ่งพา
ตนเองได้ และพืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนัน้ราบเรยีบไรท้างน้ำา (Von Thü-

nen, 1966) 
ตอ่มาฝัง่อเมรกิา ในช่วงราวทศวรรษ 1925 สำานกัชคิาโก (Chicago 

School) ได้มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีเชิงพื้นที่และตำาแหน่ง 
ทีต่ัง้ในเมือง จดุนีม้อีทิธพิลตอ่มมุมองทางสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
ในการอธบิาย “เมอืง” ซึง่งานศึกษาทีม่อีทิธพิลมากในชว่งนีค้อืงานของ
นกัสงัคมวทิยา โรเบริต์ ปาร์ก และเออร์เนสต ์เบอร์เจสส ์(Robert Park 



144 ควัามยุ่งเหยิงขอ้งปัญหากับการข้ามไปมาขอ้งศาสตร ์

& Ernest Burgess, 1925) โดยรู้จักกันในช่ือ “Concentric Zonal Model 
of Urban Ecology” หรอืแบบจำาลองการแบง่พืน้ทีน่เิวศวิทยาเมอืงแบบ
วงแหวน งานข้างต้นมีสมมติฐานในการมองเมืองชิคาโกเป็นศูนย์กลาง
โดยมีวงแหวนกระจายออกไปโดยรอบ การทำาแบบจำาลองเช่นนี้อยู่บน
ความเช่ือทีว่า่ทรพัยากรทีส่ำาคัญทีสุ่ดในเมืองคือทีด่นิ ซึง่มีมูลคา่แตกต่าง
ไปตามสังคม และมูลค่าของเงิน ในภาพรวมแล้วแบบจำาลองของปาร์ก
และเบอรเ์จสสม์คีวามคลา้ยคลงึกบัของฟอน ทอืเนน โดยแบบจำาลองนี้
ประกอบดว้ยวงแหวนหา้ชัน้ซ้อนทบักัน ช้ันทีห่น่ึง คอืเขตศนูยก์ลางทาง
ธุรกิจ (central business district: CBD) ช้ันท่ีสอง คือเขตพื้นที่การ
ขนส่ง (transition zone) ชั้นท่ีสาม คือเขตผู้ใช้แรงงาน (workingman 
zone) ชั้นท่ีส่ี คือเขตที่พักอาศัย (residential zone) และช้ันที่ห้า คือ
เขตท่ีพักอาศัยย่านชานเมือง (commuter zone) (Park & Burgess, 
1925) (ดังภาพที่ 4)

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ศึกษาเมืองได้รับอิทธิพลทางความ
คดิจากแบบจำาลองดงักลา่วตอ่การทำาความเขา้ใจความสมัพนัธข์องผูค้น
ที่มีชีวิตในเมือง โดยการแบ่งเขตเช่นนี้สะท้อนวิธีคิดที่เปรียบเมืองเป็น
ระบบนเิวศขนาดใหญ ่มกีารแยง่ชิงทรพัยากรเพ่ือความอยูร่อด ผูท้ีมี่เงิน
สามารถเข้าถึงที่ดินอันเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าและราคาแพง อยู่ในเขต
พื้นท่ีที่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า ในขณะที่คนจนหรือกลุ่มแรงงานมีชีวิต
อยู่ในเขตที่เส่ือมโทรม ดังนั้นการแบ่งแยกเขตเมืองจึงเป็นการตอกย้ำา
การมีอยู่ของชนชั้นทางสังคมและช่องว่างของความเหลื่อมล้ำาทางสังคม 
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2562) 

ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แบบจำาลองของวอลเตอร์ คริสตัลเลอร์ 
(Walter Christaller, 1933) มีช่ือเสียงจากการนำาเสนอทฤษฎีแหล่งกลาง 
(central place theory) เพื่อศึกษาตำาแหน่งท่ีตั้งของเมืองโดยได้รับ



ชันญัญา ประสาทุไทุย  145

อิทธิพลจากฟอน ทือเนน แต่มีความแตกต่างกันที่การอธิบายลักษณะ
ของพืน้ทีโ่ดยรอบศูนยก์ลางเปน็ลำาดับศกัด์ิ เช่น town หรอื city ซึง่วาง
อยู่บนสมมติฐานสามประการ ได้แก่ หนึ่ง มีการพึ่งพากันเชิงพื้นที่
ระหวา่งศนูยก์ลางของแบบจำาลอง สอง มีหน้าท่ีของระบบทัง้หมดซึง่เกดิ
ขึ้นจากการแบ่งช้ันของขนาดสถานที่กับช่วงความสัมพันธ์ของเกณฑ์
อปุสงค์และอปุทานในสนิคา้ และสาม มพีืน้ทีก่กัเกบ็สินคา้และบรกิารที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ความต้องการของประชาชน (Christaller, 1933) 

อย่างไรก็ดี ในปี ค.ศ. 1939 งานของออกุสต์ เลิช (August Lösch, 
1939) ได้แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นจากจดุสนใจจากขนาดการผลติทาง
เศรษฐกิจไปอยู่ทีก่ารเคลือ่นไหวของผูค้น โดยแนวทางศกึษาของเลิชให้
ความสำาคญักบับทบาทของประชากรในเศรษฐกจิวา่มบีทบาทสำาคญัตอ่
การพฒันาข้ึนของพ้ืนทีเ่มอืงใหม่ๆ  แบบจำาลองของเลชิไมไ่ดม้คีวามเปน็
ศูนย์กลางและลำาดับศักดิ์มากนัก ซึ่งแตกต่างจากแบบจำาลองของฟอน 
ทอืเนนและแบบจำาลองของครสิตลัเลอร ์อกีทัง้ยงัมคีณุปูการทางทฤษฎี
ที่ให้ความสำาคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อมที่พวก
เขาอยู่ เม่ือผูค้นมกีารเคลือ่นยา้ยมากขึน้ ประชากรเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ 
ส่งผลให้เมืองมีการพัฒนาใหม่ๆ (Lösch, 1939)

การพัฒนาของแนวคิดและทฤษฎีเชิงพื้นที่ในช่วง ค.ศ. 1925–1950 
สะท้อนให้เห็นว่าเมืองศึกษาไม่อาจแยกออกจากมุมมองเชิงพื้นที่และ
ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเมือง ซึ่งแนวความคิดใน
ชว่งนีไ้ด้รบัอทิธิพลจากสงัคมวิทยาอเมรกัินเป็นอย่างมาก กระทัง่ปี ค.ศ. 
1996 ทางฟากฝ่ังฝร่ังเศส มาร์ค บล็อค (Marc Bloch) นักประวัติศาสตร์
ชาวฝรั่งเศสได้ชี้ชวนให้พิจารณาแนวทางที่เป็นสหวิทยาการ (interdis-

ciplinary approach) เพื่อทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม โดย
ได้สนับสนุนให้เกิดท่ีทางการหลอมรวมกันของศาสตร์สังคมวิทยาและ
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ภาพที่ 4 แบบจำาลองการอธิบายตำาแหน่งที่ตั้งของเมืองในทฤษฎีต่างๆ 
เรียบเรียงโดยผู้เขียน

ภูมิศาสตร์ ซึ่งให้ความสนใจผลกระทบของสังคมวิทยาต่อแนวความคิด 
อย่างเช่นขอบเขตธรรมชาติ (natural boundaries) โดยใช้เทคนิคการ
วาดพรรณนาแผนที ่และพจิารณาว่าแผนทีน่ัน้ช่วยในการทำาความเขา้ใจ
ถงึความแตกตา่งอยา่งความโดดเดน่ของนเิวศวทิยาระบบสงัคมอย่างไร 
(Friedman, 1996)

จนถงึตอนนีเ้มอืงศกึษาไดอ้ธบิายใหเ้หน็ถงึตำาแหนง่แหง่ทีข่องเมอืง
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ซึง่มีความสมัพันธก์บัชีวิตผูค้น ในช่วงเวลาทีโ่ควดิ-19 ระบาด เมอืงยงั
คงเป็นสถานที่ที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจและการค้า ผู้คนเดินทาง
เข้าไปในเมืองเพื่อทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งการค้าขายและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนในสังคม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบแสดงให้เห็นว่าบริเวณ
ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการระบาดโควิด-19 เป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญทาง
เศรษฐกิจการค้า เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นที่ทำางาน เมื่อมีการเคลื่อนที่
ของคน การระบาดของโรคก็เกิดขึ้นได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีควบคุมเข้มงวดสูงสุด 
หรือพ้ืนท่ีสีแดงเข้มคือการใช้มาตรการห้ามทำากิจกรรมและเคลื่อนย้าย
ของกลุ่มคนในบางสถานที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดกระจายออกไป 
เราจึงได้เห็นปรากฏการณ์ท่ีคนไม่กล้าออกจากบ้านหากไม่จำาเป็น อีกท้ัง
ผู้คนยังหลีกเล่ียงท่ีจะเดินทางไปพ้ืนท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ สังคมวิทยาอาจ
ขยับขอบเขตของสาขาวิชาเข้ามาซ้อนทับกับภูมิศาสตร์และเมืองศึกษา
เพ่ือให้ยืมกรอบในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนด้วยการต้ังคำาถาม
ต่อปรากฏารณ์ โดยในที่นี้ผู้เขียนขอตั้งคำาถามต่อความกลัวในการออก
จากบ้านของผู้คนว่าได้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคมอย่างไร

เราไม่เคยกังวลใจในการเดินทางออกจากบ้านไปใช้ชีวิตประจำาวัน
จนกระทั่งเราทราบว่าปลายทางและระหว่างทางที่จะเดินทางไปล้วนมี
ความเส่ียงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ ซึ่งความกลัวและวิตกกังวลที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขเชิงพื้นที่ และเงื่อนไขในเชิงสังคม โดยเงื่อนไข
เชิงพื้นที่สามารถอธิบายได้ด้วยการหยิบยืมเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มา
ใช้เพ่ือเข้าถึงชุดความจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงพื้นที่ที่ทำาให้บริเวณ
เมืองใหญ่และพื้นที่โดยรอบกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ส่วนเง่ือนไขเชิงสังคมอาจพิจารณาได้ว่าความกลัวเช้ือโรคชุดนี้ถูก
ผลิตสร้างข้ึนโดยรัฐที่สนับสนุนโดยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การ
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แพทย์สมัยใหม่ ผ่านการสร้างการรับรู้เชิงพื้นท่ีต่อจุดเสี่ยงติดเชื้อต่างๆ 
และการใช้อำานาจสั่งปิดและควบคุมขอบเขตการเดินทางเข้าออกในบาง
พ้ืนท่ี ซ่ึงสะท้อนลกัษณะของการพยายามใช้อำานาจเพือ่ควบคมุพลเมอืง 
เชน่ การสอบสวนโรคจำาเปน็ตอ้งเปดิเผยไทมไ์ลน ์และการใชช้วิีตประจำา
วนั รวมถงึแนวปฏิบตัติอ่บคุคลทีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งทีจ่ำาเปน็ตอ้ง
แยกกักตัว และตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพื้นที่ 

ดังนั้นคำาถามสำาคัญที่ตามมาคือ บริบทพ้ืนที่และสถานการณ์การ
ระบาดของโรคได้สร้างความชอบธรรมให้รัฐมีอำานาจเหนือร่างกายของ
พลเมืองได้จริงหรือ ซึ่งแนวการมองและตั้งคำาถามเช่นน้ีส่วนหน่ึงได้รับ
อทิธิพลจากนักคดิรว่มสมยัทีม่ช่ืีอเสยีงอยา่งมแิชล็ ฟโูกต ์ (Michel Fou-

cault) โดยแนวคิดชีวอำานาจ (biopower) ทีก่ลา่วถึงรูปแบบของอำานาจ
ท่ีส่งอิทธิพลต่อชีวิตโดยพยายามเข้าไปควบคุมจัดการประชากรด้วย
เทคนิคมากมายอยา่งมีประสทิธภิาพ เชน่ ผา่นกฎระเบยีบที่ครอบคลมุ 
ผ่านทางการแพทย์และสาธารณสุข การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอด
จนการปรับผังเมืองที่อยู่อาศัย (Foucault, 1978) ดังนั้นความกลัวที่จะ
ต้องออกจากบ้านของผู้คนในสังคมอาจเป็นส่ิงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้
ควบคุมผู้คนให้อยู่ในระบบระเบียบที่ควรจะเป็น 

นอกจากนั้น ผลที่ไม่ตั้งใจของการสร้างความกลัวในการออกจาก
บ้านอาจทำาให้ประชาชนเกิดการต่อต้าน และตั้งคำาถามถึงความพร้อม
ของการวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงการมีอยู่
ของรัฐ เนื่องจากอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวคือการรวม
กลุม่ทางสงัคมและการบรจิาคลน้หลามทัง้เงนิและอปุกรณท์างการแพทย์
เพื่อช่วยเหลือกันเองในหมู่ประชาชนและภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทของกลุม่ทางสังคมมาเปน็หนว่ยทีช่ว่ยขบัเคลือ่น
ใหสั้งคมดำาเนินตอ่ไปไดอ้าจสะทอ้นใหเ้หน็การทำาหนา้ทีอ่นับกพร่องของ
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รัฐบาล ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน

บทส่งท้าย

ความน่าสนใจประการหนึ่งจากการพยายามสังเคราะห์สังคมวิทยา 
ภูมิศาสตร์ และเมืองศึกษา คือเราได้มองเห็นชุดความคิดเกี่ยวกับ 
“ความเชื่อในระบบ” ที่มองส่วนย่อยต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กนัทัง้ในเชงิการทำาหนา้ทีแ่ละพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือใหร้ะบบสามารถดำาเนนิ
ต่อไปได้ 

สำาหรับกรณีศึกษาโควิด-19 เปรียบเสมือนตัวรบกวนระบบซึ่งเข้า
มาในฐานะปญัหาทีค่วบรวมมติทิางสงัคม และมติเิชงิกายภาพทีม่คีวาม
ยุ่งเหยิงในระดับปรากฏการณ์ที่ต้องการการทำาความเข้าใจอย่างเป็น
สหวิทยาการและสร้างการสนทนาข้ามศาสตร์ โดยทำาให้เราได้ทบทวน
และสำารวจพัฒนาการ รวมถึงการขยายพรมแดนความรู้ทางสงัคมวทิยา 
ผ่านการหยิบยืมเครื่องมือและมุมมองมาใช้ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์ 
ซึง่ทัง้สงัคมวทิยา เมอืงศกึษา และภมูศิาสตร ์ตา่งกม็คีวามเปน็ไปไดท้ี่
จะหาพื้นที่ร่วมกันเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ และชี้ให้เห็นถึงรูปแบบ
ปรากฏการณ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางสังคม
ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมและส่ิงแวดล้อมที่ต้ังอยู่อย่างมีที่ทางเชิง
กายภาพบนพื้นผิวของโลกใบนี้ได้อย่างครอบคลุม
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