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บทคัดยอ (Abstract) 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ มีผลตอการดำเนินงานของภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ภูมิภาค และชุมชนในการ
ดำเนินชีวิต ภายใตสถานการณความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดขึ้น ผูนำที่กำหนดทิศทางนโยบาย 
และยุทธศาสตร สำหรับการบริหารจัดการดำเนินกิจกรรมประจำปเพ่ือการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
ตองหยุดชะงักและกลับมาแกไขสถานการณโรคระบาดเปนอันดับแรก  ประชาชนในชุมชนและ
ทองถิ ่นตองปรับตัวในการดำเนินชีวิตสู ว ีถีชีวิตยุคใหม (New Normal) ดังนั ้น การนำทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการทองถิ่นและชุมชน ตลอดจนการดำเนินงานตามพันธกิจ
เพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นในภาวการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศนั้น สงผลตอการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนปฏิบัติตน
สำหรับการปรับตัวในการดำเนินชีวิตสูวีถีชีวิตยุคใหมนั้น การพัฒนาชุมชนทองถ่ินท่ีมีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนมีความปลอดภัยจาก
วิกฤตโรคระบาด จึงตองอาศัยความรวมมือกันของประชาชนเพื ่อปฏิบัติตามมาตรการ คำสั่ง 
ขอกำหนด อยางเครงครัดจนกวาสถานการณจะดีขึ้น และสงผลในการขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
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Abstract 
 The coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak is a situation occurring in 
the country. affecting the operation of the government sector Local government 
organizations, regions and communities in life Under the circumstances, the risk of 
the epidemic occurring Leaders who set policy directions and strategy for the 
management of annual activities for community and local development must stop 
and come back to fix the epidemic situation first People in communities and localities 
have to adapt to living in a new era (New Normal). Therefore, the direction, policies, 
strategies for local and community management. as well as the implementation of 
the mission for the development of the local community in the time of the viral 
infectious disease epidemic. Coronavirus 2019 that happened in that country. 
affecting the operation of local community administration and development in order 
for people to practice themselves for adapting to living in the new era Developing 
local communities with the coronavirus disease 2019 outbreak and participating in 
community development to be safe from the epidemic crisis. Therefore, the 
cooperation of the people must be used to strictly comply with the measures, orders, 
requirements until the situation improves. and resulting in driving local communities 
to have a good quality of life 
คำสำคัญ (Keywords): Management and development; Local Community; COVID-19 
 
บทนำ (Introduction) 
 ปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปน
ปญหาที ่สำคัญที ่ประชาชนในประเทศใหความสำคัญ และติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
สถานการณดังกลาวไดเปนประเด็นปญหาทางดานสุขภาพมาตั้งแตตนป 2563 และก็มีแนวโนมการ
ระบาดมาเปนระยะ โดยการพัฒนาความรุนแรงของโรคแบงเปนระลอกที่หนึ ่ง ระลอกที่สอง
ตามลำดับ หลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากการระบาดเปนรูปแบบคลาสเตอรที่มีการเฝาระวังตามที่เกิดข้ึน
ในขาวสารดานระบาดวิทยา ซ่ึงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็สงผลกระทบตอ
การดำเนินการท้ังรัฐและเอกชน และนำไปสูการบริหารสถานการณตอการบริหารจัดการและพัฒนา
ชุมชนทองถ่ิน โดยผูเขียนไดสะทอนใหเห็นถึงหลักการในการการบริหารพัฒนาชุมชนทองถิ่น การ
ดำเนินงานตามพันธกิจในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศ การดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
การปรับตัวของประชาชนในการดำเนินชีวิตสูวีถีชีวิตใหม (New Normal) การพัฒนาชุมทองถิ่นชน



ห น้ า  |  395  
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถ่ิน 

ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 4  เดือนเมษายน 2565 

 

ยุคโควิด 19 และการมีสวนรวมเพ่ือใหของประชาชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนใหปลอดภัยจากวิกฤตโรค
ระบาด  
 
กลไกการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชน เปนกลไกอันสำคัญท่ีกำหนดทิศทางนโยบาย แนวทางและกระบวนการ 
ในการพัฒนา เพ่ือนำไปสูจุดมุงหมายเบื้องหนา คือ ชุมชน(ประชาชน)ท่ีสุขสมบูรณ การพัฒนาชุมชน 
นั้น เปนเรื่องท่ีมีความเก่ียวของกันอยางเปนระบบ อันประกอบดวย ปจจัยภายใน ไดแก สภาพท่ัวไป 
ของปญหา ความตองการ กระบวนการแกไขปญหา และผูเก่ียวของในระบบ และปจจัยภายนอก อัน
ไดแก กระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ชุมชน
ตาง ๆ ซึ่งการพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการ และยุทธวิธีหนึ่งที่ทำงานในชุมชนหรือในหมูบาน โดย
สนับสนุนใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมของคน คือ พัฒนาทางดานวัตถุ และมีการพัฒนาสภาพ 
จิตใจของคน คือ พัฒนาทางดานจิตใจควบคูกันไป เชน การสรางถนนสายหนึ่งขึ้นในหมูบานจะตอง 
เกิดจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในหมูบานนั้น มิใชเกิดจากความตองการของนักพัฒนา
นอกเหนือไปจากขางตนนี ้ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาทางดาน 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนอยางไดสัดสวน ไมหนักไปดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะอีกดวย 
(Yingworaphan, 1966) แนวคิดการพัฒนาชุมชนที ่เกิดขึ ้นในป พ.ศ. 2483 ไดทำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนา ในกลุมประเทศเครือจักรภพจากเดิมมาเปนการพัฒนาที่เห็นวาประชาชน
เปนแกนกลางของพลัง ขับเคลื่อนทางสังคม เม่ือแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้เผยแพรออกไปจนกอเกิด
เปนปรัชญาเกี่ยวกับ การทำงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางประชาชนกับรัฐบาลในการปรับปรุง
สภาพความเปนอยู ซึ ่ง เรียกวาขบวนการพัฒนาชุมชน ในป พ.ศ. 2483 กระทรวงมหาดไทยได
ประกาศใชแผนการบูรณะ ชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ สรางสรรคชีวิตจิตใจ
ของประชาชนในชนบทให เหมาะสมที่จะเปนพลเมืองดี และสงเสริมใหประชาชนมีการครองชีพที่ดี
ขึ้น และไดจัดตั้งสำนักงาน พัฒนาการทองถิ่นขึ้นในป พ.ศ. 2499 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น และรัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 
ฉบับที่ 10 และจัดตั้งกรมการพัฒนา ชุมชนขึ้นเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. 
2505 ภารกิจในระยะแรกของ กรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบทโดยการมีสวนรวมของ ประชาชนและการพัฒนาตนเอง (Department of Community 
Development, 2016)  ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งท่ี มีการรับเอาการพัฒนาแบบกระแส
หลักหรือ การพัฒนาที่ทันสมัยเขามาสูประเทศ ดวย ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยการเปดการ 
คาเสรีให ประเทศตาง ๆ เขามาลงทุนจากการ พัฒนาการเกษตรแบบยังชีพไปสูการเกษตร แบบ
อุตสาหกรรม ดวยการนำเทคโนโลยี ใหม ๆ มาใชแทนแรงงาน ซึ ่งหลังจากการ ประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อป พ.ศ.2504 เปนตนมา ประเทศไทย ไดเปลี่ยนวิถี
ชุมชนเขาสูวิถีใหมปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมแบบพอเพียง มาเปนสังคมท่ี ม่ังค่ัง โดยการ ผลิตเพ่ือ
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ขาย และแสวงหากำไร ใหไดมากที่สุด เกิดความตองการในลักษณะ บริโภคนิยม เกิดการอพยพ
แรงงานจากภาค ชนบทเขาสู เมืองหลวงหรือเมืองหลักตาง ๆ มี การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรมตลอด จนดานเศรษฐกิจในภาคชนบทอยางรวดเร็ว สงผลใหชุมชนขาดความเปนตัวตน 
ชุมชนขาด ความเขมแข็งระบบวัฒนธรรมถูกลืมเลือน เกิด สังคมตางคนตางอยู มุงแสวงหาปจจัย
เพื่อตอบ สนองตอตนเองและครอบครัว โดยขาดความ รวมมือของชุมชนในการแก ไขปญหาตาง ๆ 
ที่ชุมชนกำลังเผชิญอยู กรมการพัฒนาชุมชนถือ เปนหนวยงานหนึ่งภายใตกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี
ภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการ เรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน ทำให ชุมชนฐาน
รากมีความมั ่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให มีการจัดทำและใชประโยชน จากขอมูล
สารสนเทศศึกษา ดวยการวิเคราะห วิจัย จัดทำเปนยุทธศาสตร ชุมชน ตลอดจน การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข อง ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให เปนชุมชนเขมแข็ง โดยไดกำหนดวิสัยทัศนใน
การขับเคลื่อนองคกร สูเปาหมาย “ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ม่ันคง” ท้ัง 5 ยุทธศาสตร เปน
กรอบในการ ดำเนินกิจกรรม ภายใตโครงการตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย คือ 1 สรางสรรค ชุมชน 
อยูเย็นเปนสุข 2 เสริมสรางขีดความสามารถ การบริหารงานชุมชน 3 สงเสริมเศรษฐกิจ สรางสรรค 
4เสริมสรางธรรมาภิบาลและความ มั่นคงของทุนชุมชน 5 เสริมสรางองคกรใหมี ขีดสมรรถนะสูง 
และการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม จึงถูกนำมาใชเพื่อเปนกระบวนการในการ คนควา หาคำตอบท่ี
สอดคลองและสนองตอ การแก ไขปญหาของชุมชนซึ่งเปนผลจากการ มีสวนรวมของคนในชุมชนท่ี
มารวมคิด รวมคุย รวมแกไขปญหา และรวมรับผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงปญหาหรือแนวทางการแกไข
ลวนมาจาก การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความรูและขอมูล จากกระบวนการวิจัย ท่ีทุกคนเห็นรวมกัน
แลววาสิ่งเหลานั้นเปนปญหารวมที่ทุกคนไดรับผล กระทบและตองไดรับการแกไข (ยนตรการ จินะ
คำปา และ ศิวรักษ ศิวารมย, 2560) 
 สรุป กลไกการพัฒนาชุมชนเปนปจจัยสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักและเห็น
คุณคาของชุมชนโดยอาศัยการมีสวนรวม การรวมพลังในการขับเคลื่อนชุมชนใหเกิดการพัฒนา โดย
รวมวางแผนการพัฒนาชุมชนรวมกัน มีสวนรวมในการคิดและแกไขปญหาของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง 
 
การดำเนินงานตามพันธกิจในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
 การเขาไปมีบทบาทหรือมีสวนรวมทางการปกครอง (political participation) ตาม
ระบอบประชาธิปไตย องคการบริหารสวนตำบลเปนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น ที่ใกลชิดกับ
ประชาชนในพื้นที่ชนบทมากที่สุด และเปนของประชาชน อยางแทจริง เนื่องจากมีผูบริหารทองถ่ิน
มาจากการเลือกตั้ง ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนใน ตำบล มีการดำเนินงานโดยใหประชาชนเขาไปมี
สวนรวมในการตัดสินใจกำหนดทิศทาง วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายในตำบล การจัด ระบบ
การบริการสาธารณะ การใช ทรัพยากร รายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองและรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรให ท่ีมี
อยูจำกัดใหเกิด ประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเปนกลไกสำคัญประการ
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หนึ่ง ท่ีจะ ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว โดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจำเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและ เกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาคมทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี 
กำหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผลโดยการ 
บริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส และ
พรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดยหนวยงานของรัฐและภาคประชาชน (กรมการปกครอง, 2539) 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนและ ประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดใหมีการจัดทำแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหเปนแนวทางในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การ บริหาร และปฏิบัติงาน
ที่พรอมจะนำไปจัดทำ แผนพัฒนาสามป ทำงบประมาณรายจาย ประจำปและแผนการดำเนินงาน 
ซ่ึงจะเปนแนวทางในการดำเนินงานขององคการบริหารสวน ตำบลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบล แผนยุทธศาสตรการ พัฒนา เปนแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือ
กำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุ งหมาย เพื ่อเปนแนวทางในการพัฒนา ทองถิ ่นในอนาคต โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการ
พัฒนาทองถิ่น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2540)  อำนาจหนาที่ของรัฐบาลไทย มี
สถานะบังคับตราเปนกฎหมายสำหรับกำหนดใหรัฐตอง ทำตามหนาท่ีท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โดย
เปนเรื่องที่มีความจำเปนเพื่อประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุดแกสังคม ซึ่งจะทำใหสิทธิของ
ประชาชนที่จะไดรับประโยชนจากรัฐเกิดขึ้น อยางแทจริง การบริหารจัดการของภาครัฐนับวาเปน
สวนสำคัญของการบำบัดทุกขบำรุงสุข แกสมาชิกในสังคม และในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ถือเปนสวนสำคัญ อยางมากในการบริหารจัดการประเทศรวมถึงการขับเคลื่อนประเทศ
ในเวลาเดียวกัน และ รัฐบาลถือเปนผู ที ่มีบทบาทสำคัญในการทำหนาที ่ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งไดมีมาตรการกำกับนโยบาย และหนวยงานของภาครัฐท่ี
เปนเครื่องมือ สวนสำคัญในการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการของท้ังภาครัฐ
และ เอกชน แมกระทั่งหนวยงานตาง ๆ จึงเปนสวนที่ชวยสงเสริมใหรัฐบาลไดปฏิบัติหนาที่ของรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญอยางเต็มกำลัง (พระมหาอรุณ ปฺญารุโณ และคณะ, 2563) 
 สรุปบทบาทที่สำคัญเพื่อใหชุมชน หรือทองถิ่นเห็นคุณคาเพื่อการพัฒนาอยางแทจริงคือ
การมีสวนรวมในการพัฒนา การมีสวนรวมคือการเขาไปตัดสินใจวาจะดำเนินการพัฒนาหรือเขา
รวมมือเพื่อใหกิจกรรมการดำเนินการนั้น ๆ บรรลุตามเปาหมายของชุมชนที่วางไว ซึ่งบทบาทของ
ประชาชนในการวมมือ รวมใจเพ่ือใหชุมชนไดขับเคลื่อนตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 
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โรคระบาดโควิด 19 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไวรัสสายพันธุใหมท่ีแพรกระจายจากคน
สูคนที่กำลังแพรระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก นับไดวาเปนสถานการณที่รายแรงที่สุดในรอบ
หลายทศวรรษ เม่ือเทียบกับโรคระบาดอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในท่ีตาง ๆ ท่ัวโลกในชวงระยะเวลากวา 20 ป
ที่ผานมา โดยการระบาดเริ่มตนขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑล
หูเปย ประเทศจีนองคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหวางประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และประกาศใหเปนโรคระบาดใหญ (Pandemic) (ศุภ
ลักษณ ศรีวิไลย และรุงเรือง ทองศรี, 2564) โรคโควิด-19 (Corona Virus Disease, COVID-19) 
โรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มี การคนพบลาสุด เปนโรคอุบัติใหมหรือไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม (Novel coronavirus) ที่ทำใหเกิดโรค ระบบทางเดินหายใจตั้งแตโรคหวัดธรรมดาจนถึง
ปอดอักเสบ (pneumonia) ท่ีมีอาการรุนแรง เชน โรค ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง (SARS) ปจจุบัน องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศ
ยกระดับโรคโควิด-19 เปนการระบาดใหญ หรือระยะ Pandemic จาก การแพรระบาดลุกลามไปท่ัว
โลก ทำใหอัตราการปวยและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก (กรมควบคุมโรค,2563).การรับรูของ
ประชาชนทั่วโลกเรื่องโรคติดตอหลัง จากทางการประเทศจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. ค.ศ. 2019 วาเกิด 
การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั ่น หลังจาก เก็บตัวอยางไวรัสจากคนไขนำ ไป
วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในเวลาตอมา ประเทศจีนและองคการอนามัยโลก ระบุวา ไวรัสชนิดนี้
คือ “เชื้อไวรัสโคโรนา” ซึ่งกอนหนานี้พบไวรัส โคโรนามาแลว 6 สายพันธุ ที่เคยเกิดการระบาดใน
มนุษย สำ หรับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่กำลังระบาดเปนสายพันธุที่ 7 ขณะที่คณะกรรมการ
ระหวางประเทศวาดวยอนุกรมวิธานวิทยา ของไวรัส (International Committee on Taxonomy 
of Viruses) ไดกำหนดใหใชชื่อไวรัสท่ีทำ ใหเกิดโรค COVID-19 วา SARS-CoV-2 หรือไวรัสโคโรนา
โรคทางเด ินหายใจเฉ ียบพล ัน ร ุนแรงชน ิดท ี ่สอง (Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2) เนื่องจากมีความเกี่ยวของทางพันธุกรรมอยาง ใกลชิดกับเชื้อไวรัสโรคซารส 5 
ระยะเวลาการมีชีวิตอยูของ เชื้อไวรัส โควิด-19 ในสิ่งแวดลอมภายนอกยังไมมีขอมูลท่ี ชัดเจนวา
ไวรัสโควิด-19 อยูบนพื้นผิวไดนานเพียงใด ไวรัส อาจอยูไดไมกี่ชั่วโมง โดยนายาฆาเชื้อสามารถฆา
เชื้อไวรัสไมให  สามารถแพรเชื้อได สำ หรับอาการท่ัวไปของโรค ไดแก อาการ ระบบทางเดินหายใจ 
มีไข ไอ หายใจถี่ หายใจลำ บาก ในกรณี ที่อาการรุนแรงมาก อาจทำ ใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน 
ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต (Strategic and Planning Division, Office of 
the Permanent Secretary, 2013).   
 สรุปโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนไวรัสที่มีความรุนแรงและสงผล
กระทบตอการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนและทองถิ่น ซึ่งปจจุบันไดมีการกำหนดมาตรการที่สำคัญ
ในการปองกัน และการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงการระบาดของโรคโดยชุมชนและ
ทองถิ่น ตองเขาถึงขอมูลขาวสารของโรค และใหความรวมมือในการปองกันการระบาดอยาง
เครงครัด 
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สถานการณระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ 
 กรมควบคุมโรคไดเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) ตั้งแต 4 มกราคม 2563 เพื่อตอบโตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากท่ี
ประเทศจีนประกาศ พบผูปวยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และเริ ่มคัดกรองหาผูติดเชื้อที่ชอง
ทางเขาออกประเทศ พบผูติดเชื้อ รายแรกเปนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขาประเทศไทยเมื่อวันท่ี 
12 มกราคม 2563 ภายในเวลา 2 สัปดาห หลังจากมีรายงานการระบาดในประเทศจีน การติดเชื้อ
ในชวงแรกของประเทศไทยนั้นเปนผูเดินทางมาจาก ตางประเทศ แลวจึงคอยๆ พบผูติดเชื้อชาวไทย
ในระยะเวลาตอมา การระบาดในระลอกแรกนั้นอยูในชวงเดือน มีนาคมถึงเมษายน 2563  การ
ระบาดระลอกใหมในประเทศไทย มีรูปแบบการระบาดแตกตางจากการระบาดในระลอกแรก เปน
การระบาดในกลุมคนไทย เชื้อสายพันธุใหมคือ สายพันธุ G614 ซ่ึงเปนสายพันธุท่ีพบในสหภาพพมา 
เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ตรวจพบคนไทยติดเชื้อรายแรกและแพรเชื้อจากตลาดกลางกุง ซึ่งเปน
ตลาดใหญ ขายอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ผูติดเชื้อสวนใหญเปนแรงงานตางดาว (สัญชาติ
เมียนมา) มีรางกาย แข็งแรง ไมมีอาการแสดง และพักอาศัยในสภาพแออัด โดยมีประชาชนจาก
หลายจังหวัดที่เดินทางมายัง ตลาดกลางกุงจึงทำใหเกิดการระบาดเปนหลายกลุมใหญและเริ่ม
กระจายไปหลายจังหวัด เชน นนทบุรี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี เปนตน โดยเกิดในกลุมคนไทยที่ทำ
กิจกรรมรวมกัน เชน รับประทานอาหาร เลนพนัน สังสรรค เทศกาลปใหม และอีกสวนหนึ่งเปนผูติด
เชื้อที่เปนผูสัมผัสกับผูติดเชื้อยืนยันรายกอนหนาทั้งที่สามารถระบุไดและ ระบุไมไดซึ่งทำใหการ
แพรกระจายของเชื้อเปนไปอยางรวดเร็ว สำหรับสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในกลุมผูเดินทางท่ีเขามาประเทศไทย หลังจากท่ีนายกรัฐมนตรีไดออกขอกำหนดตามความใน
มาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบรหิารราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12) ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดอนุญาตใหบุคคล 11 
ประเภทเดินทางเขามาในราชอาณาจักร โดยตองไดรับการกักกันตัว ในสถานที่กักกันที่กำหนดเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา 14 วัน หรือมีผูติดตามดานการแพทยและสาธารณสุข กำกับตลอดแผนการ
เดินทาง จากขอมูลจำนวนผูติดเชื้อโควิด 19 ที่ตรวจพบไดในสถานที่กักกันแหงรัฐ ระหวาง วันที่ 4 
เมษายน 2563 – 14 มกราคม 2564 มีจำนวน 206,546 คน ใน 94 ประเทศ พบผูติดเชื้อ 1,629 
ราย ใน 78 ประเทศ เสียชีวิต 2 ราย โดยพบผูปวยเปนชาวสัญชาติไทยมากที่สุด รองลงมาคือ 
อินเดีย อเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ตามลำดับ (กลุมโรคติดตอระหวางประเทศ กองโรคติดตอทั่วไป 
กรมควบคุมโรค, 2564) 
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รูปภาพ: สถิติผูติดเชื้อโควิด-19 ในไทย ขอมูล ณ 10 สิงหาคม 2564 
ท่ีมา: สถานการณโควิด 19 และการฉีดวัคซีน https://www.sanook.com/covid-19/ 

 ผลกระทบของการดำเนินชีวิตของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งมีหนวยงานเกี่ยวกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย ท้ังหมด 7,850 แหง ท่ีอยูภายใตองคการบริหารสวนจังหวัด 76 
แหง (ทุกจังหวัดในประเทศไทยเวนกรุงเทพมหานคร) เทศบาลนคร 30 แหง เทศบาลเมือง 187 แหง 
เทศบาลตำบล 2,237 แหง องคการบริหารสวนตำบล 5,320 แหง รวมกับกรุงเทพมหานคร และ
เมืองพัทยา ในฐานะองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงเปนตัวเลข 7,852 โดยประมาณ การ
นับหนวยการปกครองทองถิ่นเฉยๆ อาจจะไมคอยเห็นภาพ อาจจะตองทำความเขาใจในอีกมุมดวย
วา หนวยการปกครองทองถิ่นนั้นหมายถึงองคกรที่เกี่ยวของกับประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ท้ัง
ในภาพรวมของจังหวัด และในภาพรวมของชุมชนเมืองใหญ เมืองระดับกลาง และเมืองเล็ก รวมไป
ถึงในชนบท ซ่ึงเม่ือเราพิจารณาตัวเลขขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดนำเสนอไปแลว จะพบวา
ในความเปนจริงหนวยการปกครองในระดับเมืองและชนบทของไทยอาจมีความคาบเก่ียวกันอยูมาก
และมีปญหาอื่นที่คอนขางสลับซับซอน โดยหลักแลว องคกรปกครองทองถิ่นนั้นมีหนาที่ที่จะตอง
ดูแลประชาชนในพื้นที่อยูแลว แตในสังคมไทยนั้นแตละพื้นที่มีเครือขายที่ซับซอนของหนวยงาน
จำนวนมากที่อยูในพื้นท่ี ทั้งในสวนของการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ไดกลาวไปแลว การบริหาร
ราชการสวนทองท่ี (หมูบาน ตำบล) การบริหารราชการสวนทองท่ี (จังหวัด อำเภอ และสวนราชการ
จากสวนหลางท่ีลงมาในพ้ืนท่ีอีกมากมาย เชนของกระทรวงสาธารณสุข) ดังนั้น แตละหนวยงานก็จะ
ทำงานตอไป และการประสานงานนั้นก็ยอมจะมี แตจะเปนระบบมากแคไหนก็ขึ้นกับพื้นที่ เพราะ
การบริหารราชการในระดับทองถิ่นนั้นไมไดถูกออกแบบใหมีบทบาทหลัก หรือ บทบาทนำในพื้นท่ี
อยูแลว แถมยังถูกตรวจสอบเขมขนกวาหนวยงานจากสวนกลางดวย ในขณะท่ีหลายประเทศนั้นเริ่ม
ฟนจากวิกฤตโควิด-19 แลว แตในกรณีของไทยเองยังมองไมเห็นหนทางพลิกฟนในระยะสั้น ๆ และ 
อปท.เองก็เผชิญกับความทาทายมากมาย ในชวงเวลานี้ผมคิดวา อปท.นอกจากจะตองทำงานตอไป
ทามกลางความตองการของประชาชนแลว อปท.คงจะตองรวมมือกันแบงปนขอมูล ทรัพยากร 
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มุมมอง และพัฒนาระบบการตอรองกับรัฐบาลกลางเพื่อใหรัฐบาลกลางเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี
มากขึ้น และรวมมือกันเปนหุนสวนในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ตอง
ไมลืมวารัฐในสวนกลางนั้นไมเคยจะคิดวารัฐบาลทองถ่ินนั้นจะสามารถเปนเสาหลักในการแกปญหา
ในพ้ืนท่ีไดเลย ทามกลางการกระจายอำนาจท่ีลาชา และยังไมมีการเลือกตั้ง อบต. กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา (พิชญ พงษสวัสดิ์, 2564) 
 สรุปแนวโนมสถานการณของผูติดเชื้อมีจำนวนสูงขึ้น การบริหารจัดการเรื่องของวัคซีน
เปนเรื่องสำคัญที่ประชาชน ทองถิ่น ชุมชนใหความสำคัญ การปฏิบัติตนตามมาตรการที่รัฐออก
ขอกำหนด ขอบังคับ และความรวมมือจากชุมชนทองถ่ิน และประชาชนสำหรับการแกไขปญหาของ
โรค โดยเฉพาะเรื่องมาตรการการเดินทางขามจังหวัดเพ่ือลดการแพรกระจายของเชื้อ การกักตัวตาม
มาตรการ 14 วัน และการปองกันตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีความรวมมือจาก
ประชาชน  เจาหนาที่ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคใหมากที่สุด ดังนั้นประชาชนทุกคนมีสวนสำคัญใน
การบริหารจัดการชุมชน ทองถิ่นของตนเอง ปฏิบัติตามขอบังคับ แนวทาง ลดการเกิดโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
การดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
 การบริหารเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ตอการดำเนินงานขององคการ เพราะเปนเครื่องมือ 
สำคัญที่จะชี้ใหเห็นความสำเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพ
ของ หนวยงาน ประส ิทธ ิภาพเปนเครื ่องบ งช ี ้ ให ทราบถึง ความเจร ิญกาวหนาของสังคม 
ความกาวหนาของ วิทยาการตาง ๆ ที่สำคัญที่จะนำไปสูความเจริญ กาวหนา เปนลักษณะการ
ทำงานรวมกันของกลุม บุคคลในองคการซึ่งมีวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร จะตองคำนึงถึงปจจัย
สิ่งแวดลอมตาง ๆ การวินิจฉัย สั่งการเปนเครื่องแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหารและ
ความเจริญเติบโตของการ บริหารชีวิตประจำวันของมนุษย ไมวาในระดับ ครอบครัว หรือองคการใด 
ๆ ยอมเกี่ยวของกับ การบริหารอยูเสมอ (Phramaha Wuttichai Wachiramate, 2009) กลาววา 
ผูบริหาร งานท่ีดีจะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทำใหชนะใจ ลูกนอง ธรรมะสำหรับผูบริหารงานคือ 
จะตองมี ความหนักแนนมั่นคงและสามารถเปนเสาหลักใน การสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองได มี
ความ สามารถในการแบงงานใหลูกนองทำตามความ ชำนาญของแตละบุคคล และรูจักกระจาย
อำนาจ ใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแล
ภาพรวม ในการทำงานของบุคคลในองคการสอดคลองกับ (Yoodsomsak, et al., 2008) ที่ไดให
ความหมาย ของการบริหาร (Administration) วาหมายถึง ความพยายามในการที่จะรวมมือกัน
ดำเนินงาน ของหนวยงานใด หนวยงานหนึ่งใหบรรลุเปาหมาย ที่วางไวและ (Wiratchnipawan, 
2010) ไดให ความหมายของการบริหารจัดการวา หมายถึง แนวทางการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือบุคลากรของหนวยงาน นำมาใชในการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
หรือสรางความ สุข ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนใหแก ประชาชนและประเทศชาติ จาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังกลาวสงผลตอคุณภาพชีวิตทาง สังคม และสงผล
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กระทบตอประชาชนเปนจำนวนมาก และทำใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ไมวา จะเปนปญหา
ทางดานสาธารณสุข ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาดานสุขภาพจิต นอกจากนี้ ปญหาทางสังคมซ่ึง
เปนปญหาสำคัญที่เริ่มพบมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมเปราะบางทางสังคม ไมวา จะเปนเด็ก ผูหญิง ผู
พิการ ผูสูงอายุ คนเรรอน คนไรบาน หรือแมกระท่ังผูติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลวนไดรับผลกระทบจาก
สถานการณนี้หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝา ระวัง ปองกัน และแกไขปญหา
เพ่ือไมใหปญหาทวีความรุนแรงมากข้ึน ไมวาจะเปนการตีตรา และการไมยอมรับผูท่ีเคยติดเชื้อโควิด 
19 กลับเขาสูชุมชน หรือครอบครัวของผูติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ถูกชุมชนกีดกันไมใหออกมาใชชีวิต
ตามปกติ นำไปสูการปกปดหรือไมยอมเขารับการ ตรวจหาเชื้อไวรัส การถูกกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวเพ่ิมข้ึนนับตั้งแตมีคำสั่งใหประชาชน กักตัวอยูในบาน เนื่องจากการกักตัวอยูในบาน ทำให
เด็กสวนหนึ่งถูกลวงละเมิดทางเพศจาก บุคคลท่ีอาศัยอยูในบานเดียวกัน การขมขืน ลวงละเมิด และ
การมีเพศสัมพันธในเครือญาติ ภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของคนเรรอน คนไรบาน เด็ก 
ผูสูงอายุและคนพิการขาดการ ดูแลที่เหมาะสม โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เปนโรคอุบัติใหมทำใหมี
การแพรเชื้อในวงกวางและ ยังไมมีวัคซีนปองกันโรคนี้การปองกันที่ดีที ่สุดในขณะนี้คือ การเวน
ระยะหางทางสังคม ลดการ รวมกลุมชุมนุม กักตัวอยูภายในบาน ใสหนากากอนามัยปองกัน และ
ลางมือเปนประจำ ขณะเดียวกันผล กระทบที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ 
ปญหาดาน สุขภาพจิต และปญหาทางสังคม ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน
และ ประชาสังคม ในการเฝาระวัง ดูแลและเยียวยาประชาชนที่ไดรับผลกระทบใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาและความตองการอยางครอบคลุม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณนี้ 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย, 2563) และการเวนระยะหางทางสังคมเปนวิธีหนึ่งท่ี ชวย
ลดความเสี ่ยงติดเชื ้อโควิด - 19 แตขณะเดียวกันวิธีนี ้ ทำใหคนจำนวนมากตองหางเหินจาก 
ครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนฝูง ขณะนี้นี ้รัฐบาลของหลายประเทศเสนอใหประชาชนใชวิธี
ปฏิสัมพันธรูปแบบใหมท่ีชวยใหผูคนสามารถไปมาหาสูกันไดมากข้ึน แตยังอยูในวงจำกัด(ไทยพีบีเอส
, 2563) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการปองกันการแพรระบาดของ โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สิ่งสำคัญคือ มีการพัฒนา 1) ดานการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ทางสังคมของประชาชน โดยใหความชวยเหลือตามสภาพปญหาความเดือดรอน ซึ่งปจจุบันมี
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความชวยเหลือ เชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผูสูงอายุกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดทุกจังหวัด และสถานธนานุเคราะหในสังกัด กระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนา 2) ดาน
การพัฒนาสาธารณสุข คือ เชน ใหขอมูลแนะนำ ปรึกษา จัดทีมมอบหมายเจาหนาท่ีบางสวนลงพ้ืนท่ี
เยี่ยมผูประสบปญหาทางสังคมพรอมท้ัง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จัดประชุมมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 3) ดานเศรษฐกิจและสังคมตอประชาชนในวงกวาง มีการดำเนิน
มาตรการชวยเหลือดานปจจัย สี่ทั้งอาหาร ที่พัก เครื่องนุงหม และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนอยางเรงดวน อีก ทั้งยังใชมาตรการทางบริหารสำหรับการชวยเหลือผูประสบปญหาทาง
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สังคมของกระทรวง พม. 4) ดานการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับ
พื้นที่ เชน มีมาตรการ การควบคุมกิจกรรมดำเนินงานเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตมาตรการการ
ควบคุมกิจกรรมดาน การออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 5) ดานมาตรการเชิง
รุกในการเฝาระวัง และปองกันกลุมเสี่ยงสำคัญ เชน มีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคโควิด 19 สำหรับศูนยกักกันในสังกัด สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 6) ดานการกำกับติดตาม
มาตรการ ผอนปรน กิจการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ให
ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดย ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 7) ดานมาตรการการปองกันผลกระทบ COVID - 19 ในภาวะ สังคมไทยมี
ความครอบคลุมของมาตรการชวยเหลือ ทั ้งแรงงานที ่ไดร ับผลกระทบจาก COVID - 19 และ
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ อีกทั้งการผอนคลายมาตรการควบคุม และความ เสี่ยงตอการแพร
ระบาดรอบสอง 8) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานในชวงการระบาด ของเชื้อ COVID - 
19 คือ ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social Integration) 
การทำงานรวมกันเปนการที ่ผู ปฏิบัติงานเห็นวาตนเองมีคุณคา และ 9) ดานพฤติกรรม New 
Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหมหลัง COVID - 19 คือ ตองมีการปฏิบัติ ตามขอแนะนำการดูแล
ปองกันตัวเองจาก COVID - 19 ในการปรับพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหมให
สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปลอดภัยอีกดวย ขอเสนอแนะ 1) รัฐบาลควรตระหนักและให
บทบาทแกภาคชุมชนมากขึ้นเพื่อใหประชาชนแตละทองที่ไดมี สวนรวมในการวางแผนปองกันโรค
ระบาด 2) ควรแกปญหาใหท่ัวถึง เชน การเยียวยาดวยการ ชวยเหลืองบประมาณรายเดือน ปจจุบัน
ไดสำรวจปญหาอยางแทจริงจากภาครัฐบาลดวย เชน ยังมีขาราชการบางกลุมท่ีมีปญหาคุณภาพชีวิต
ขาดเสาหลักของครอบครัว เปนตน 3) มาตรการ การตรวจวัดไขยังไมรัดกุม เชน ในหางสรรพสินคา
ที่มีลูกคาจำนวนมากเขาใชบริการ ปจจุบันยัง พบวาตรวจไมครบทุกคนสงผลใหมีบุคคลที่ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แพรเชื้อ ใหกับผูอื่นและยังสงผลตอคุณภาพชีวิตทางสังคมของ
ประชาชน 4) ประชาชนคนไทยควรมีการ ปรับตัวและปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตความเปนอยูให
รอบคอบและใหเขากับสถานการณการ แพรระบาดและสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
ของประชาชนและการปองกันการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เชน การประหยัดคาใชจายซึ่งใน อนาคตยังไมทราบสถานการณการติดเชื้อเพิ่มเติม ประชาชนอาจ
ประสบป ญหาการว างงาน เพ ิ ่มข ึ ้น หร ืออาจเก ิดว ิกฤต ิข  าวยากหมากแพงในอนาคต  
(ธีระพงษ ทศวัฒน และปยะกมล มหิวรรณ, 2563) 
 สรุปสิ่งท่ีสำคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานการณแพรระบาดของโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความรวมมือจากประชาชน โดยการใหขอมูลที ่ถูกตอง 
นาเชื ่อถือของผูนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข มีหลักการสื่อสาร
สุขภาพที่ดี มีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ ใหความสำคัญกับทุกคน ไมวาจะเปน ผูสูงอายุ เด็ก คน
พิการ และประชาชน มีระบบการรายงานขอมูลขาวสาร การบริหารวัคซีนท่ีเปนธรรมท่ัวถึง 
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การปรับตัวของประชาชนในการดำเนินชีวิตสูวีถีชีวิตใหม (New Normal) 
 จากสถานการณหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบวา ตั้งแตเริ่มแรก 
จนถึงปจจุบันมีจำนวนผูติดเชื้อที่มีอายุนอยที่สุดคือ อายุ 1 เดือน อายุมากที่สุด คือ 97 ป และอายุ 
เฉลี่ยที่พบวามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ 37 ป อีกทั้ง ในสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาด 
เริ ่มลดลง สงผลใหสถานการณของธุรกิจตาง ๆ ที ่โดนสั่งใหปดเพื ่อลดการแพรระบาดมีภาวะ
คลี่คลาย ดีขึ้นตามลำดับ ธุรกิจบางธุรกิจเริ่มเปดดำเนินการไดตามปกติ อาทิเชน หางสรรพสินคา 
รานอาหาร คาเฟ คลินิก รานทำเล็บ รานทำผม แตทวาการเปดรานในครั้งนี้ จะตองมีการปฏิบติัตัว
และ มีมาตรการรองรับการปองกันไวรัสโควิด-19 จนกลายมาเปนมาตรฐานใหมหรือท่ีเรียกกันวาวิถี
ชีวิต ใหม (New Normal) ซึ่งผูประกอบการจ าเปนตองปฏิบัติ และปรับตัวใหเคยชิน เพราะแมวา
จะได กลับมาเปดกิจการไดอีกครั้ง แตก็ยังตองเปดกิจการภายใตมาตรการควบคุมโรคของกระทรวง 
สาธารณสุขอยางเครงครัด เพื่อไมใหพนักงานและลูกคามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ 
ปองกันการแพรระบาดในรอบที ่ 2 (Ministry of Public Health, 2020) การใชช ีว ิต “ภายใต
สถานการณ” ที่มีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย เมื่อคนทั้งโลกตองเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชชีวิต กลาวคือ จ าเปนจะตองฝกการเวนระยะหางระหวาง สังคม ดังเชน ใน
ประเทศไทยจำเปนตองรับประทานอาหารดวยกันผานมานพลาสติกก้ันกลาง จากรูปแบบการใชชีวิต
ภายใตสถานการณที่มีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ไทยขางตน แสดงใหเห็นถึง
ความไมปกติบนความปกติของการใชชีวิตประจำวัน ทำใหผูคนไมกลา ออกจากบาน และไมกลาจับ
จายเงิน เพราะกังวลตอสถานการณความไมแนนอนอีกทั้งมีรายไดลดลง สงผลตอผลกระทบตอ
รูปแบบการท างาน รูปแบบการเรียน และรูปแบบของการด าเนินธุรกิจท่ี จะตองปรับตัวใหเขากับ
วิถีชีวิตปกติใหม ดังนั้น อาจกลาวไดวา วิถีชีวิตปกติใหมของคนไทยภายใต สถานการณที่มีการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยปฏิบัติ หลังวิกฤตไวรัสโควิด-
19ระบาดแลว ครั้งนี้จะไมใชโรค ระบาดครั้งใหญท่ีสุด และจะไมใชครั้งสุดทายท่ีคนท่ัวโลกจะพบเจอ 
แตนับจากนี้ไป จะมีโรค ระบาดเพิ่มมากขึ้น บอยครั้งมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ และจะมีการแพรกระจาย
ของเชื้อไวรัสอีกจำนวน มาก และเมื่อเกิดภาวะวิกฤตไวรัสระบาดซ้ำขึ้นอีกครั้ง การปฏิสัมพันธของ
มนุษยกับมนุษย และ มนุษยกับโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น การท่ีผูคนหวาดกลัวตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจนทำใหเกิดภาวะวิตกกังวลตอความไมแนนอนของสถานการณไปพรอมกัน 
การปรับตัวเพ่ืออยูรอด จึงมีความสำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่งตอการเตรียมพรอมเพ่ือจะรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงจาก ภาวะวิกฤตไวรัสระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต (ทนงศักดิ์ แสง
สวางวัฒนะ ณิชนันทน ศิริไสยาสน และโชติ บดีรัฐ, 2563) 
 สรุปการปรับตัวตอสถานการณของโรคที่เกิดขึ้น คือการปฏิบัติตนตามมาตรการอยาง
เครงครัด การใชหลักเศรษฐกิจพอพียง ปรับวิถีการดำเนินชีวิตใหม วางแผนการงานหรืออาชีพใหม 
และวิธีการปฏิบัติตนเม่ือเกิดสถานการณความรุนแรงของโรคท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน คือการปฏิบัติตตาม
คำแนะนำของแพทย ศึกษาวิธีการปองกันใหถูกตองพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลง  
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การพัฒนาชุมทองถิ่นชนยุคโควิด 19 และการมีสวนรวมเพื่อใหของประชาชนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนใหปลอดภยัจากวิกฤตโรคระบาด 
 ในวิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางภาครัฐมีการ
วางแผนเตรียมความพรอมกับการทำงานเชิงรุกและการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา มีบุคลากรทางการแพทยที่มุงมั่น ตั้งใจทำงานอยางเขมแข็ง มีการกระจายอำนาจ 
ลงสูทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการที่ตอบสนองนโยบายการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาของภาครัฐ สวนชุมชนทองถิ่นมีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ท่ี
เขมแข็งเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มี่ระบบบริการ
สุขภาพชุมชนการตรวจ คัดกรองบุคลลท่ีเดินทางมาจากกลุมเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีสีแดง เพ่ือรักษาคุณภาพ 
ชีวิตทางสังคมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาประชาชนใหมีการปรับตัวในชีวิตความที่รูจักการ
ดูแลปองกันตัวเอง การเวนระยะหางทางสังคม การสรางความเขมแข็งใหกับประชาชน การสราง
เครือขายอาสาสมัคร การดูแลกันเองในทองถิ่นและชุมชน เพื่อจัดการกับโรคระบาดที่เกิดขึ้น มีการ 
ปฏิบัติตามตามมาตรการของรัฐ เชน การล็อคดาวนในพื้นที่สีแดง เพื่อปองกันจากบุคคลในกลุม 
เสี่ยงที่จะติดเชื้อ เชน ผูสูงอายุ กลุมเด็กเล็ก กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และมีมาตรการดูแลทางสังคม 
ใหแกประชาชน ใหความรู การแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตอ 
ประชาชนและสวนทองถ่ินท่ีทำใหสังคมตระหนักมากข้ึนในเรื่อง การกระจายอำนาจ ใหผูวาราชการ
จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปฏิบัติตามมีมาตรการของรัฐ ในการสูภัยโควิด 19 ในเรื่องการ 
ควบคุมโรคระบาด ในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนท่ีใหมีคุณภาพท่ีดี 
และมีแผนงานขับเคลื่อนบริหารจัดการดานสุขภาพ ด าเนินการชวยเครือขายในพ้ืนท่ีและขับเคลื่อน 
ประชาชน ในระดับตำบลและหมูบาน เพ่ือทำใหเกิดขอตกลงรวมกันในการตอสูการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใหประชาชนเกิดการตื่นตัว เรียนรูการแกปญหาดาน 
สุขภาพรวมกัน อันจะนำไปสูการบริหารจัดการภาครัฐดานคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนที่ดี 
ขึ ้นในอนาคต มีการบังคับใชมาตรการการปองกันและเผยแพรเชื ้ออยางทันทวงที การควบคุม 
บริหารจัดการระบบสาธารณสุขท่ีดี การฝกการใหบริการแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
เขามาชวยตรวจสอบและปองกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 พรอมทั ้งการประยุกตใช 
นวัตกรรมเขามาชวยในการบริหารจัดการผานแอปพลิเคชัน ไทยชนะ หมอพรอม และมีการแบงปน 
องคความรูอยางตอเนื่อง ภาครัฐมีการกำหนดมาตรการการใหบริการสารสาธารณะ ที่เขมงวดมาก
ยิ่งขึ้น เชน การ งดการเดินทางขามจังหวัด การงดใหบริการเดินรถเขา-ออกเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อการ
รักษาระยะหาง ทางสังคม (Social Distancing) ในการเดินทาง มีมาตรการการจัดการระบบขนสง
ภายใตประกาศ สถานการณฉุกเฉินทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพรระบาดของ
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ปดใหผู ใหบริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขต
กรุงเทพฯ ลงทะเบียน เพื่อเขารับวัคซีนปองกันโควิด-19 มีการประชาสัมพันธและเผยแพรให
ประชาชนใชบริการขนสง สาธารณะใหปลอดภัย จากโควิด-19 การปองกันตนเองมในการเดินทาง
โดยสวมหนากากอนามัย ตลอดเวลา การลางมือดวยเจลแอลกอฮอล มีมาตรการใหบุคลากรทุกคน
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ตองไดรับการตรวจวัด อุณหภูมิทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หากตรวจพบอุณหภูมิสูงเกินกวา 37.5 องศา
เซลเซียส หามให บุคลากรปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด มีมาตรการใหบุคลากรหรือพนักงานทุกคนดูแล
สุขลักษณะสวน บุคคลอยางเครงครัด มีการสงเสริมการบริการสาธารณะออนไลนเพื่อมุงสูภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกสเชน การอบรมการตออายุใบขับขี่ การจองคิวทำใบขับขี่ออนไลนแยกตามหนวยการ
ใหบริการ การพัฒนาฐานขอมูลการใหบริการสาธารณะเพ่ือใหประชาชนเขาถึงการบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ คือ มาตรการการดำเนินงาน 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ปองกันการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานวิถีชีวิตใหม 
New Normal ประเมินความเสี ่ยงของการระบาด จัดท าแผนประคองกิจการภายในองคกร 
(Business Continuity : BCP) เพ่ือเตรียมความพรอม : กรณีการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ซ่ึง 
กรมควบคุมโรค (2564) สนับสนุนวา มาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ควรจัด
ใหมีคำแนะนำการเฝาระวังปองกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ติดประกาศในจุดที่เห็นไดสะดวก 
เพื่อสื่อสาร ใหกับแรงงาน เจาหนาที่ และบุคคลภายนอกท่ี ตองเขามาประสานและติดตอไดรับ
ทราบ ตองสวมหนากากอนามัย จัดใหมีจุดวางแอลกอฮอลหรือ เจลลางมือ หากไมมีอาการปวยให
สังเกตอาการตนเอง พิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน เชน มีการ จัดใหทำงานที่บาน (Work from 
home) แบบ online กำหนดการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย 1 - 2 เมตร ในระหวาง
ปฏิบัติหนาท่ี งดการจัดกิจกรรมสังสรรค กำกับดูแลความสะอาด สถานท่ีอยางสม่ำเสมอ (นฤมล อนุ
สนธิ์พัฒน และอมเรศ กลิ่นบัวแกว, 2564) 
 สรุปชุมชน ทองถ่ิน มีการวางแผนเก่ียวกับการแกไขสถานการณ โดยผูนำ และประชาชน
ท่ีมีสวนรวมปรึกษาหารือ วางแผน ในการรับมือกับสถานการณ มีคณะกรรมการดำเนินงาน  การนำ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงมาใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน แบงหนาท่ีความรวมมือ รับผิดชอบ การ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การเตรียมสถานที่กรณีจำเปน การมอบหมาย การ
สื่อสาร และการตัดสินใจ มาตรการในชุมชน หมูบาน ทองถิ่น การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูนำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ การตั้งกองอำนวยการ เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการ ระบบ
อำนวยความสะดวก และความพรอมเพรียงของประชาชนในชุมชน ทองถิ่นทุกคนที่สรางความ
เขมแข็งของชุมชน พัฒนาไปสูคุฯภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขปลอดภัยจากการระบาดของโรค 
 
บทสรุป (Conclusion) 
 การบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนทองถิ่นในสถานการณระบาดของโรคโควิด 19 ใน
วิกฤติการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางภาครัฐมีการวางแผน
เตรียมความพรอมกับการทำงานเชิงรุกและการปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา มีบุคลากรทางการแพทยที่มุ งมั ่น ตั้งใจทำงานอยางเขมแข็ง มีการกระจายอำนาจลงสู
ทองถ่ินใหมีการบริหารจัดการท่ีตอบสนองนโยบายการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาของภาครัฐ สวนชุมชนทองถิ่นมีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ภาครัฐมีการ
กำหนดมาตรการการใหบริการสารสาธารณะ ที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น เชน การงดการเดินทางขาม
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จังหวัด การงดใหบริการเดินรถเขา-ออกเขตพื้นที่เสี่ยง เพื่อการรักษาระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) ในการเดินทาง มีมาตรการการจัดการระบบขนสงภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉิน
ทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
ในแตละจังหวัด มีการจัดทำ รายงานผลการดำเนินการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ประสานงาน ใหความรวมมือกับองคกรปกครองทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
เครือขายการปองกันและการ เฝาระวังในระดับพื้นที่ มีการกำหนดนโยบาย ใหขาราชการและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เนนการ ทำงานที่บาน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงจากการติด
เชื้อ ระหวางการเดินทาง หรือใน ที่ทำงาน ลดความเสี่ยงของบุคลากรที่จะนำเชื้อกลับมาสูบุคคลใน
บาน ลดคาใชจายในการเดินทาง การเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) โดยใช กระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมกับผูนำทองท่ี 
ทองถิ่น ในการคัดกรอง/กักกัน บุคคลกลุมเสี่ยง ที่มาจากพื้นที่การแพรระบาด ชุมชนจะสามารถ
จัดระบบ  เพื่อวางแผนพัฒนาสุขภาพแบบองครวมของชุมชน ในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากโควิด เบื้องตนมี 2 แผน คือ 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในระดับ
ตำบลหรือเมือง เฝาระวัง ชวยเหลือ ฟนฟู สรางมาตรการรวมกัน 2. สงเสริมรายไดใหกับผูไดรับ
ผลกระทบ เรามีคนท่ีตกงานกลับบาน เราจะดูแลไดอยางไรและจะนำไปสูการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนอยางไร แต พอช. ก็ไมสามารถทำงานคนเดียวได จึงตองรวมมือกับภาคีทางยุทธศาสตร
ทุกภาคสวน” 
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