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โดย
ทัิ�วิไปินักวิิจัยมีควิามต้องการด้านข้ึ้อม่ลเพ่�อนำามาศ้กษา 

และทิำาควิามเข้ึ้าใจควิามสัมพันธ์ิทิางสังคมแต่เน่�องจาก

การวิิเคราะห์้ควิามสัมพนัธ์ิดงักล่าวิเป็ินเร่�องทิี�ยาก และซัีบ้ซีอ้นเพราะ

ยังขึ้าดขึ้้อม่ลทิี�มีคุณ์ภาพส่ง และปิริมาณ์มากพอ และแล้วิเม่�อมี

แพลตฟัอร์มต่างๆ เกิดขึ้้�นจ้งเปิ็นจุดเริ�มต้นทีิ�ทิำาให้้เราสามารถเก็บ้

ขึ้อ้มล่ปิริมาณ์มากได้ (Cao et al., 2017) ขึ้อ้มล่จากแพลตฟัอรม์สังคม

ออนไลน์จะสามารถทิำาให้้เราสามารถวิิเคราะห้์ และเขึ้้าใจโครงสร้าง

ทิางภ่มิศาสตร์ขึ้องเคร่อขึ้่ายสังคมได้ (Bailey et al., 2018) และเม่�อ

เกิดเห้ตุการณ์์วิิกฤตโรคระบ้าด COVID-19 เช่ีนนี� ขึ้้อม่ลดังกล่าวิก็

อาจจะสามารถบ้อกอะไรเราได้เชี่นกัน

Social Connectedness Index

จากข้ึ้อม่ลสถิติเม่�อปิลายปีิ พ.ศ.2562 Facebook เป็ิน

แพลตฟัอรม์สงัคมออนไลนที์ิ�มยีอดผ่ใ้ชีร้ายเดอ่นแบ้บ้แอคทิฟีัถ้ง 2.5 

พนัล้านคนทัิ�วิโลก ในจำานวินนี�ปิระกอบ้ไปิด้วิยผ้่ใช้ีจากสห้รัฐอเมริกา

และปิระเทิศแคนาดา 248 ล้านคน (Kuchler et al., 2020) เม่�อมี

การนำาขึ้อ้มล่การเปิน็เพ่�อนใน Facebook มารวิบ้รวิมจง้ไดเ้ปิน็ขึ้อ้มล่

ขึ้นาดให้ญ่ ขึ้้อม่ล Social Connectedness Index (SCI) นี�เปิ็น

ขึ้้อม่ลห้น้�งในโครงการ Data for Good ขึ้อง Facebook (Facebook 

Data for Good, 2020) ทิี�เปิิดให้้นักวิิทิยาศาสตร์ นักวิิจัย ได้นำามา

ใชี้วิิเคราะห้์ศ้กษา

การพัยากรณ์การแพัร�กระจาย COVID-19
 จาก “ความีเป็นเพืั�อน” ผ�าน Social Connectedness Index

โดยแทิ้จริงแล้วิ SCI ไม่ได้พ้�งเริ�มเกิดขึ้้�นในชี่วิงนี�แต่เปิ็นห้น้�ง

ในโครงการทิี� Facebook ได้ริเริ�มมาระยะห้น้�งแล้วิรวิมทิั�ง ยังให้้การ

สนบั้สนุน และให้้ควิามสำาคัญกับ้งานวิิจัยโดยเฉพาะงานวิิจัยด้านโรค

ติดต่อมาก่อนห้น้านี�ด้วิย (Stroebel, 2018)

การประยุกต์ ใช้ SCI

ในกรณ์ีขึ้องโรคระบ้าด COVID-19 มีการนำาขึ้้อม่ล SCI ไปิใชี้

วิิเคราะห้์กับ้พ่�นทิี�ทิี�มียอดผ่้ปิ่วิยติดเชี่�อ COVID-19 เปิ็นปิริมาณ์มาก 

ค่อ ทิี�เวิสต์เชีสเตอร์เคาน์ตี� รัฐนิวิยอร์ก สห้รัฐอเมริกา และจังห้วิัดโลดี

 ปิระเทิศอิตาลี ซี้�งมีการรายงานจำานวินผ่้ปิ่วิยเพิ�มขึ้้�นเปิ็นจำานวินมาก

จนเรยีกได้วิา่เปิน็ “Hotspot” ขึ้องเห้ตุการณ์์ในช่ีวิงปิลายเดอ่นมีนาคม 

พ.ศ.2563 (Kuchler et al., 2020) 

งานวิิจยัดังกล่าวิเริ�มตน้ดว้ิยการทิำา ‘Heat maps’ แสดงควิาม

สมัพนัธิร์ะห้วิา่งเวิสตเ์ชีสเตอรเ์คานตี์� และเคานตี์�อ่�นๆ ในสห้รฐัอเมรกิา

ผลลัพธิ์ทิี�ออกมาพบ้วิ่า แผนทีิ�แสดง Heatmaps ซี้�งนำาเสนอควิาม 

ห้นาแน่นขึ้องบ้ริเวิณ์ทิี�มี SCI ส่ง มักจะเป็ินพ่�นทีิ�ชีายฝ่ั�งห้ร่อพ่�นทิี�

ใจกลางเม่องรวิมทัิ�งพ่�นทิี�ทิ่องเทีิ�ยวินั�นมีควิามสัมพันธิ์กับ้แผนทีิ�ทีิ�

แสดงขึ้้อม่ลบ้ริเวิณ์ทิี�พบ้การรายงานผ่้ติดเชี่�อ COVID-19 ส่งด้วิย ใน

ทิางตรงกันขึ้้ามแม้จะเปิ็นเม่องทิี�อย่่ติดกับ้เม่องทีิ�มีการระบ้าดแต่ถ้า

ห้ากมีควิามสัมพันธิ์กันน้อยห้ร่อมีค่า SCI ตำ�า ก็จะไม่พบ้วิ่าไม่มีการ

ระบ้าดในพ่�นทิี�นั�น (Kuchler et al., 2020)
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ถ่กรอ้งขึ้อให้้เริ�มเก็บ้ขึ้อ้มล่จากเสาสัญญาณ์ สว่ินสห้รฐัอเมรกิาไดเ้ริ�ม 

ปิระสานงานกบั้อตุสาห้กรรมโฆ์ษณ์าทิางโทิรศพัทิม์อ่ถ่อเพ่�อขึ้อขึ้อ้มล่

ปิระเภทิสถานทิี�แล้วิ (Hern, 2020)

แตอ่ย่างน้อยทีิ�สดุก็สามารถชีี�ให้เ้ห็้นว่ิาในปัิจจบุ้นัเม่�อผ่ค้นใช้ี

ชีีวิิต และเวิลาในโลกออนไลน์มากขึ้้�น ควิามสัมพันธิ์ทิางออนไลน์ก็

อาจจะเปิน็ตวัิชีว่ิยในการออกแบ้บ้ และพฒันาแบ้บ้จำาลองเพ่�อศก้ษา 

และห้าวิิธิีปิ้องกันการระบ้าดขึ้องโรคได้เชี่นกัน 

คืำาชี�แจง

ผ่้เขึ้ียนมิได้มีส่วินได้ส่วินเสีย และทิำางานให้้กับ้บ้ริษัทิ Face-

book สำาห้รับ้บ้ทิควิามนี�มีจุดปิระสงค์ต้องการแนะนำาขึ้้อม่ล Social 

Connectedness Index ให้้กับ้ทิ่านผ่้อ่านเทิ่านั�น
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ทีิ�สำาคัญเม่�อทิีมวิิจัยศ้กษาจากขึ้้อม่ลพ่�นทิี�จังห้วัิดโลดี 

ปิระเทิศอิตาลี ก็พบ้ลักษณ์ะควิามสัมพันธ์ิคล้ายๆ กัน จ้งทิำาให้้เรา

สรุปิเบ้่�องต้นได้วิ่าการมีควิามสัมพันธิ์ทิางสังคมนั�น อาจจะสามารถ

ใชีช้ีว่ิยในการจำาลองห้ร่อพยากรณ์์การกระจายขึ้องเชี่�อโรคได้ แต่ทิั�งนี�

การวิิเคราะห้์ขึ้้อม่ลนี�สามารถทิำาได้ในชี่วิงแรกเน่�องจากขึ้้อม่ลจะไม่

สามารถใชี้วิิเคราะห้์ได้ห้ากมีการควิบ้คุมจากเกิดขึ้้�นแล้วิ (Kuchler 

et al., 2020)

บทสรุป

เชี่นเดียวิกับ้ทิี� Kuchler et al. (2020) กล่าวิไวิ้วิ่าแม้วิ่าจะ

เห้็นปิระโยชีน์ขึ้อง SCI แต่ขึ้้อม่ลดัชีนีนี�ก็ไม่ใชี่ขึ้้อม่ลเดียวิทิี�สามารถ

นำามาใชี้วิิเคราะห้์การกระจายตัวิขึ้องการติดเชี่�อโรคได้ แต่ยังมีอีก

ห้ลากห้ลายขึ้้อม่ลทีิ�อาจจะสามารถนำามาใช้ีวิิเคราะห้์ได้เชี่นกัน ใน

ปิัจจุบ้ันกลุ่มบ้ริษัทิเคร่อขึ้่ายโทิรศัพทิ์ม่อถ่อในสห้ราชีอาณ์าจักรได้
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