
รัฐ-หมู่บ้านกับการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี* 

State-Villages and Catastrophic Virus Co-vid 19 Management  under the 
Government, Prachaniwet Village 2, Phase 3, Bang Talat Subdistrict, Pak 

Kred District  Nonthaburi Province. 

ยอดชาย สายสอน** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้
นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด และ 2) เพ่ือศึกษาความส าเร็จ
และล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้านประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัย
เอกสาร โดยเน้นการเก็บข้อมูลพื้นที่ด้วยการสัมภาษณ์ และการสังเกตทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน โดยการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล
หลัก ซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ประกอบด้วย ประธานหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดการภัย
พิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด 
ประธานหมู่บ้านน านโยบายของรัฐ จังหวัดและอ าเภอมาด าเนินการในหมู่บ้าน เช่น การท าความ
สะอาดชุมชน การคัดกรองการดูแลผู้คนที่เข้าออกหมู่บ้าน การปิดลานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 
ควบคุมดูแลร้านอาหารและร้านค้า เป็นต้น 2) ความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรค
ไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด 
เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่า มีความส าเร็จ และท้าทายต่อผู้น าชุมชน
หรือประธานหมู่บ้าน คือการน ากฎหมายมาบังคับใช้ และการปฏิบัติตามจากพระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและค าสั่งจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งการให้ความร่วมมือของภาครัฐ
(อ าเภอปากเกร็ด,เทศบาลนครปากเกร็ด)และชาวชุมชนหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จึงท าให้ไม่มี
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหมู่บ้าน 
 
ค าส าคัญ การจัดการภัยพิบัติ นโยบายรัฐบาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

 
  
*  บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง รัฐ-หมู่บ้านกับการจดัการภยัพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 
**  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า  

 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตั้งอยู่ที่ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มี
ลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดสรรของการเคหะแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เนื้อท่ีของบ้านต่อหลัง
ประมาณ 50 ตารางวา มีจ านวนบ้านทั้งหมด 642 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจ
ส าคัญของถนนสามัคคี ซึ่งมีสภาพสังคมท่ีหลากหลาย โดยผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า ชุมชนมีความม่ันคง
ค่อนข้างไม่ปลอดภัยเพราะมีทางเข้า ออก 2 ทาง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในแหล่งเศรษฐกิจส าคัญของ
ถนนสามัคคี ซึ่งมีสภาพสังคมที่หลากหลายมีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นตัวแทนชาวชุมชนเพ่ือ
ดูแลและบริหารจัดการหมู่บ้าน งบประมาณและโครงการต่างๆของหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็น
ต้นมาทางประธานหมู่บ้านจะเป็นคนด าเนินการหางบประมาณจากภายนอกเพ่ือมาด าเนินโครงการ
ภายในหมู่บ้านไม่มีการช่วยเหลือจากเทศบาล หรืออ าเภอ จึงไม่สามารถวางแผนงานในการพัฒนา
หมู่บ้านได้มากนัก การท างานร่วมระหว่างผู้น าหมู่บ้าน ประชาชน หน่วยงานระดับอ าเภอและจังหวัด
ด้านสาธารณสุขและอนามัยในสถานการณ์ปกติ ระหว่างปี 2557-2562 โดยได้ประสานไปที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คือการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าส าหรับสุนัขและ
แมวปีละ 1 ครั้ง มีการรณรงค์ให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรณรงค์
ให้ผู้สูงอายุไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ การให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่
ผู้สูงอายุที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในชุมชน การตรวจสุขภาพใน
ชุมชน และการให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขปีละ 1 ครั้ง 

กรมควบคุมโรค,กระทรวงสาธารณสุข (2563) ติดตามสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ด าเนินมาตรการเฝ้า
ระวังป้องกันโรคปอดอักเสบอย่างเข้มข้นทุกช่องทาง เข้า-ออกประเทศ แนะหลีกเลี่ยงการอยู่ใน
สถานที่แออัด หรือมลภาวะที่เป็นพิษ หากมีไข้สูง ไอมีเสมหะ เหนื่อยหอบง่าย ควรรีบพบแพทย์ทันที 
และได้มอบหมายให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท าการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น โดยการคัด
กรองอาการไข้ และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮ่ัน เข้ามาใน
ประเทศไทย ซึ่งมีหลายสายการบิน และสนามบินที่เตรียมรับ ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ 
และภูเก็ต ส าหรับประเทศไทย ได้มีการประกาศให้โรคซาร์ส (SARS) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องมีการรายงานผู้ป่วยที่สงสัย ท าการแยกกัก โดยมีการ
เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีในทุกจังหวัด และใน
ส่วนกลางอีก 8 ทีม 

 ไวรัสโคโรน่า (CoVs) เป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว (single stranded RNA virus) ใน 
Family Coronaviridae มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 โดยสามารถติดเชื้อได้ทั้งใน
คนและสัตว์ เช่น หนู ไก่ วัว ควาย สุนัข แมว กระต่าย และสุกร ประกอบด้วยชนิดย่อยหลายชนิดและ
ท าให้มีอาการแสดงในระบบต่างๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท 
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การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในระบบทางเดินหายใจ อาจท าให้เกิดอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีน้ ามูก 
เจ็บคอ ไอ โดยในทารกท่ีมีอาการรุนแรง อาจมีลักษณะของปอดอักเสบ หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ ใน
เด็กโตอาจมีอาการของหอบหืดส่วนในผู้ใหญ่ อาจพบลักษณะปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง หรือ
การกลับเป็นซ้ าของโรคหอบหืดได้ และอาจท าให้เกิดอาการรุนแรงได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง โดยพบการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้ในทุกอายุ และหากแสดงอาการมักพบร่วมกับการ
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆ (สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2563) 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล (2563) รายงานว่า สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน นับจากที่มีการรายงานครั้งแรกเม่ือ 
31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 นั้น พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุในเมืองอู่ฮ่ันเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ 
ต่อมาได้มีการรายงานเป็นทางการเมื่อ 3 มกราคม ค.ศ. 2020 ว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดที่อู่ฮ่ัน มี
สาเหตุจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ หลังจากนั้นไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ได้เริ่มแพร่กระจายไปสู่ทุกทวีปทั่วโลก 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพ้ืนที่
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

2. เพ่ือศึกษาความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 พ้ืนที่
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

2. ท าให้ทราบถึงความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้
นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร โดยเน้นการเก็บข้อมูล
พ้ืนที่ด้วยการสัมภาษณ์ และการสังเกตทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆเกี่ยวกับหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 
ระยะ 3 เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ประธานหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 คน ส าหรับเอกสารที่ใช้
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ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  1. เอกสารชั้นต้น (primary source) ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง 
ประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายระดับจังหวัด อ าเภอ ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด รวมถึงเอกสารของ
ทางราชการที่เกีย่วข้อง 2. เอกสารชั้นรอง (secondary source) ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสารที่
เกี่ยวข้อง  

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการวิจัยดังนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ เป็นสิ่งทีท่ี่รัฐบาลตัดสินใจเลือกท่ีจะท าหรือไม่ท า (Thomas R. Dye 

อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562, หน้า 76) หรือนโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล ครอบคลุมตั้งแต่
สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจกระท าหรือไม่กระท า โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ในการ
แก้ปัญหา และป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 1) หรือนโยบายที่
ก าหนดโดยรัฐบาลอาจเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบ
การเมืองนั้นๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน หรือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งนโยบายจะครอบคลุมสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจท าหรือไม่ตั้งใจท า รวมถึงการก าหนดแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆของรัฐบาล (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563, หน้า 2 - 3)  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็น การน าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้

ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ 
ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา (Mazmanian and Sabatier, อ้าง
ถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 9) การน านโยบายไปปฏิบัติภายหลังได้ส ารวจแนวคิด
ของนักวิชาการไว้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความ
ต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป ไม่ใช่
กิจกรรมที่เกิดข้ึนขยักขย่อนแต่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน
ตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายของนโยบาย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, อ้างถึงใน  
บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 9 – 10) การจ าแนกผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็น 4 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายหน่วยงานต่างๆในระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายผู้
ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เสียประโยชน์ (วรเดช จันทรศร, อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 17) 
หรือเป็นกระบวนการหลักการที่กฎหมายผ่านสภา เป็นกิจกรรมของการน านโยบายที่อยู่ในรูปของ
กฎหมายค าสั่งหรือรูปแบบอ่ืนๆไปปฏิบัติ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2563, หน้า 10) 
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ผลการวิจัย 

“...หลังจากได้มีค าสั่งปิดสถานที่ราชการต่างๆตัวดิฉันเองก็หนักใจในการจัดการเรื่องโควิด 
เริ่มต้นเลยเราก็ต้องมีการศึกษาว่านโยบายของรัฐบาลให้ท าอย่างไร นโยบายของจังหวัดให้ท าอย่างไร 
การดูแลคนในชุมชนต้องท าอย่างไรบ้าง ก็เริ่มศึกษาเสร็จแล้วเราก็ท าตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดที่
ก าหนดมา อันที่ 1 เลยต้องท าความสะอาดชุมชนก็ได้ขอให้เทศบาลมาท า Big Cleaning ให้กับ
หมู่บ้าน...” (ประธานหมู่บ้าน, สัมภาษณ์, 2563) 

กระบวนการในการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 โดยการน าพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 ฉบับที่ 1 จากที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ตามกระบวนการทางกฎหมาย และปฏิบัติตามค าสั่ง
ของจังหวัด ประธานหมู่บ้านจะศึกษาท าความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด
เป็นหลักหลังจากท่ีมีการสั่งปิดสถานที่ ต่างๆ และสามารถเขียนเป็นแผนภาพสรุปได้ดังนี้ ดังนี้  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ของหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 

พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที ่1 

ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี 

หมู่บ้าน 

(ประธานหมูบ่้าน) 

ท าความสะอาดหมู่บา้น 

(Big Cleaning) 

คัดกรองคนเข้าออก
หมู่บ้าน 

ควบคุมดูแลร้านอาหาร 

ควบคุมดูแลร้านค้าปลีก 

ประสานฉีดพ่นยาฆา่เช้ือโรค 

ปิดลานกิจกรรมทั้งหมด 
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จากแผนภาพสามารถอธิบายกระบวนการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ของหมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ได้ดังนี้ 

1. การท าความสะอาดชุมชน โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลนครปากเกร็ดน ารถฉีดน้ าและ
อาสาสมัครร่วมกันท าความสะอาดหมู่บ้านครั้งใหญ่(Big Cleaning) จากการที่จังหวัดนนทบุรีมีค าสั่ง
ปิดสถานที่ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัส โควิด 19 ประธานหมู่บ้านได้ท าการประสานกับ
เทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือขอรถฉีดน้ าเพ่ือท าความสะอาดหมู่บ้านโดยขอความร่วมมือกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขและชาวชุมชนร่วมกันท าความสะอาดหมู่บ้านตามถนนเมนหลักจากหน้าหมู่บ้านไปจนสุด
หมู่บ้าน มีการจัดจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ไว้ให้ชาวชุมชนได้ใช้ 

2. การดูแลคัดกรองผู้คนที่เข้าออกหมู่บ้าน โดยการปิดประตูเข้าออกประตูที่ 2 และจัด
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าอยู่ที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านประตูที่ 1 เพื่อสังเกต ผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของจังหวัดนนทบุรี ในเบื้องต้นจะดูที่การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เนื่องจากไม่มี
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจะเข้าด าเนินการ ขอชื่อ ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ แล้วน ารายชื่อส่งให้ประธานหมู่บ้าน ประธานหมู่บ้านก็จะน าส่งรายชื่อไปที่
อ าเภอปากเกร็ด เพ่ือเป็นหลักฐานในแต่ละวัน ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 
ประธานหมูบ่้านจะด าเนินการขอขอชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ แล้วจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ดูแลการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หากผู้ที่ถูกกักตัวมีความประสงค์ที่จะซื้อของใช้ต่างๆ ประธานหมู่บ้าน
ก็จะให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครด าเนินการให้เพ่ือความปลอดภัยในการกักตัว ส าหรับผู้ที่มีไข้สูงเกิน 37.5 
องศาเซลเซียส ให้ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ป่วยมาแจ้งประธานหมู่บ้านได้เพ่ือจะประสานกับเทศบาลและ
โรงพยาบาลในการด าเนินการน าส่งโรงพยาบาลเพ่ือตรวจโรคต่อไป 

“...การดูแลร้านอาหารและร้านค้าในหมู่บ้านคนขายต้องสวมหน้ากากต้องเว้นระยะห่างทาง
สังคมต้องมีจุดล้างมือหรือมีเจลแอลกอฮอล์ใว้ให้บริการ ห้ามนั่งกินอาหารที่ร้านโดยเด็ดขาด...” 
(กรรมการหมู่บ้าน, สนทนากลุ่ม, 2563) 

3. การดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านมีร้านอาหารจ านวน 9 ร้าน
ประธานหมู่บ้านจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยยึดตามค าสั่งของจังหวัดนนทบุรี 
คือ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขายอาหารได้แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

- สามารถขายอาหารได้แต่ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ ให้ลูกค้าซื้อไปทานที่อ่ืนเท่านั้น 
- ต้องเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร อย่างน้อยคนละ 1.5 เมตร  
- ผู้ขายและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือไว้บริการลูกค้า 
- ต้องท าความสะอาดสถานที่ร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 
โดยประธานหมู่บ้านจะส่งอาสาสมัครสอดส่องดูแลหากร้านอาหารร้านใดไม่ด าเนินการ 

จะแจ้งให้อ าเภอปากเกร็ดเข้ามาชี้แจงและเตือนในเบื้องต้นและในหมู่บ้านได้มีร้านอาหาร 1 ร้านที่ไม่
ด าเนินการประธานหมู่บ้านจึงแจ้งไปยังนายอ าเภอปากเกร็ดและทางอ าเภอปากเกร็ดได้ส่งปลัดอ าเภอ
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มาแจ้งเตือนร้านอาหารดังกล่าว หากยังไม่ด าเนินการตามค าสั่งจังหวัดนนทบุรีอีกก็จะด าเนินการตาม
กฎหมายทันที 

4. การดูแลผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านมีร้านค้าปลีกจ านวน 4 ร้าน 
ประธานหมู่บ้านจะขอความร่วมมือกับร้านค้าปลีก โดยยึดตามค าสั่งของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

- ในการจ าหน่ายสินค้าให้ลูกค้ายืนรอหน้าร้านห้ามเข้าภายในร้าน 
- ต้องเว้นระยะห่างในการซื้อสินค้า อย่างน้อยคนละ 1.5 เมตร 
- ผู้ขายและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือไว้บริการลูกค้า 
โดยประธานหมู่บ้านจะส่งอาสาสมัครสอดส่องดูแลหากร้านค้าปลีกร้านใดไม่ด าเนินการ 

อาสาสมัครจะเข้ามาชี้แจงและเตือนในเบื้องต้น หากยังไม่ด าเนินการอีกก็จะแจ้งให้นายอ าเภอปาก
เกร็ดเข้ามาด าเนินการตามกฎหมาย 

5. การปิดลานกิจกรรมของหมู่บ้านทั้งหมด โดยยึดตามค าสั่งของจังหวัดนนทบุรี ปิดสนาม
ฟุตบอล สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น และเครื่องออกก าลังกาย ประธานหมู่บ้านด าเนินการโดยน า
เชือกขึงล้อมรอบสนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ รวมทั้งเครื่องเล่น เครื่องออกก าลังกาย 
และเก็บโต๊ะหินและเก้าอ้ี หากมีผู้ใดฝ่าฝืนก็จะท าการตักเตือน หากยังฝ่าฝืนอีกก็จะแจ้งให้นายอ าเภอ
ปากเกร็ดเข้ามาด าเนินการตามกฎหมาย 

6. การประสานเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่หมู่บ้าน ประธานหมู่บ้าน
ประสานกับเทศบาลนครปากเกร็ดให้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน และเทศบาลนครปาก
เกร็ดก็ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่หมู่บ้าน ดังภาพที่ 1  

                       
                ภาพที่ 1 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 
 ที่มา: ภาพจาก สุขศรี เดชฤดี (2563) 

ความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาล
พ้ืนที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 โดยน ามาสรุป ได้ดังนี้ การน ากฎหมายมาบังคับใช้ จากพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและค าสั่งจังหวัดนนทบุรี การท าความสะอาดชุมชน 
การให้ความร่วมมือของชาวชุมชนในการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การให้ความร่วมมือของ
ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าโดยเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ความร่วมมือของร้านอาหารที่ขายอาหาร



8 

 

แบบกลับไปทานที่อ่ืน ส่วนร้านแผงลอยหรือรถเข็น ได้ท าท่ีกั้นพลาสติก ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การปิด
ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอลของหมู่บ้าน ตามค าสั่งของจังหวัดและได้น าแนวคิดของ
นักวิชาการมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดว่าด้วยการน านโยบายไปปฏิบัติ เช่น การน านโยบายไป
ปฏิบัติภายหลังได้ส ารวจแนวคิดของนักวิชาการไว้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นกระบวนการ มีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เกิด
ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป ไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดข้ึนขยักขย่อนแต่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละ
ขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นที่สองคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย การน าพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี มาบังคับใช้มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของนักวิชาการ
ท่านนี้ คือการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ นั่นคือมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหายไป และการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ  
การะเวกพันธ์, 2563, หน้า 9 – 10) 

เห็นได้ว่าการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลมาใช้ในพ้ืนที่หมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 มีความส าเร็จ และท้าทายต่อผู้น าชุมชนหรือประธานหมู่บ้าน โดย
กระบวนการจัดการของหมู่บ้าน คือ การน าพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ค าสั่งจังหวัดนนทบุรีมาบังคับใช้ รวมทั้งการให้ความร่วมมือของภาครัฐ(อ าเภอปากเกร็ด,เทศบาลนคร
ปากเกร็ด) และชาวชุมชนหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จึงท าให้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในหมู่บ้าน 

อภิปรายผลการวิจัย 

กระบวนการในการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาลพื้นที่หมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 ประธานหมู่บ้านจะศึกษาท าความเข้าใจกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
ของจังหวัดเป็นหลักหลังจากที่มีการสั่งปิดสถานที่ ต่างๆ และน ามาด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 การท าความสะอาดชุมชน โดยขอความร่วมมือจากเทศบาลนครปากเกร็ดน ารถฉีดน้ า
และอาสาสมัครร่วมกันท าความสะอาดหมู่บ้านครั้งใหญ่(Big Cleaning)  

2.2 การดูแลคัดกรองผู้คนที่เข้าออกหมู่บ้าน โดยการปิดประตูเข้าออกประตูที่ 2 และจัด
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจ าอยู่ที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านประตูที่ 1 เพื่อสังเกต ผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ของจังหวัดนนทบุรี ในเบื้องต้นจะดูที่การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เนื่องจากไม่มี
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ประธานหมู่บ้านจะด าเนินการขอชื่อ 
ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ แล้วจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ส าหรับผู้ที่
เดินทางมาจากต่างประเทศ ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) จะแจ้งชื่อผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล พยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ประจ าต าบลจะเข้ามาดูแลตลอด 14 วันที่กักตัว หากผู้ที่ถูกกักตัวมีความประสงค์ท่ีจะซื้อของใช้ต่างๆ 
ก็จะให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารสุขด าเนินการให้เพ่ือความปลอดภัยในการกักตัว  

2.3 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านมีร้านอาหารจ านวน 9 
ร้านประธานหมู่บ้านจะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยยึดตามค าสั่งของจังหวัด
นนทบุรี คือ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขายอาหารได้แต่ต้องปฏิบัติดังนี้ 

- สามารถขายอาหารได้แต่ไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ ให้ลูกค้าซื้อไปทานที่อ่ืนเท่านั้น 
- ต้องเว้นระยะห่างในการซื้ออาหาร อย่างน้อยคนละ 1.5 เมตร  
- ผู้ขายและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือไว้บริการลูกค้า 
- ต้องท าความสะอาดสถานที่ร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 
2.4 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่บ้านมีร้านค้าปลีกจ านวน 

4 ร้าน ประธานหมู่บ้านจะขอความร่วมมือกับร้านค้าปลีก โดยยึดตามค าสั่งของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
- ในการจ าหน่ายสินค้าให้ลูกค้ายืนรอหน้าร้านห้ามเข้าภายในร้าน 
- ต้องเว้นระยะห่างในการซื้อสินค้า อย่างน้อยคนละ 1.5 เมตร 
- ผู้ขายและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ หรือที่ล้างมือไว้บริการลูกค้า 
2.5 ประสานเทศบาลนครปากเกร็ดเพ่ือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่หมู่บ้าน 
2.6 ปิดลานกิจกรรมของหมู่บ้านทั้งหมด  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mazmanian and Sabatier  การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการ
น าการตัดสินใจนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกา การน าพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ค าสั่งจังหวัดนนทบุรี 
มาบังคับใช้มีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของนักวิชาการท่านนี้ คือเป็นการร่วมกันท างานภายใต้
กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสูงสุด
หรือศาลฎีกา และยังสอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2563, 
หน้า 10) ที่ได้สรุปความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการหลักการที่กฎหมายผ่าน
สภา เป็นกิจกรรมของการน านโยบายที่อยู่ในรูปของกฎหมายค าสั่งหรือรูปแบบอื่นๆไปปฏิบัติ และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 17) จ าแนก
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น 4 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายหน่วยงานต่างๆใน
ระบบราชการ ฝ่ายข้าราชการ และฝ่ายผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เสียประโยชน์ 

ความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด 19 ภายใต้นโยบายรัฐบาล
พ้ืนที่หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ3 โดยน ามาสรุป ได้ดังนี้ การน ากฎหมายมาบังคับใช้ จากพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและค าสั่งจังหวัดนนทบุรี การท าความสะอาดชุมชน 
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การให้ความร่วมมือของชาวชุมชนในการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การให้ความร่วมมือของ
ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าโดยเว้นระยะห่างทางสังคม การให้ความร่วมมือของร้านอาหารที่ขายอาหาร
แบบกลับไปทานที่อ่ืน ส่วนร้านแผงลอยหรือรถเข็นท าที่ก้ันพลาสติกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย การปิดลาน
กิจกรรม สนามเด็กเล่นและสนามฟุตบอลของหมู่บ้าน ตามค าสั่งของจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประณยา ชัยรังษี เสน่ห์ จุ้ยโต และ ชินรัตน์ สมสืบ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน านโยบาย
การพัฒนาสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย”์โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการ
พัฒนาสังคมไปปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและน าเสนอแนว
ทางการปรับปรุงการน านโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความส าเร็จของการน านโยบายการพัฒนา
สังคมไปปฏิบัติมีความส าเร็จระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการพัฒนา
สังคมไปปฏิบัติ คือ ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม การจูงใจ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม และความผูกพัน
การยอมรับ 3) ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ผู้บริหารขาดภาวะผู้น า บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านนโยบาย แนวทางการปรับปรุงนโยบายคือ พัฒนา
ผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าแบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญ
และก าลังใจโดยการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม ก าหนดแนวปฏิบัติของนโยบายอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับ พรพิมล สระทองปัง และ นันทนา เลิศประสบสุข (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน า
นโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) ไปปฏิบัติในเขตต าบลห้วย
ม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาการน า
นโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท)ไปปฏิบัติ ในเขตต าบลห้วย
ม่วง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการน านโยบาย
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5ล้านบาท)ไปปฏิบัติ ในเขตต าบลห้วยม่วง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 1) การน านโยบายมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท)ไปปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ปัจจัยการน า
นโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท)ไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์
กับผลการน านโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมทุกด้าน และสอดคล้องกับ พรพิมล ปลั่งศรีสกุล.ปิยากร 
หวังมหาพร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และสุรชัย ศิริไกร (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน านโยบาย
ด้านแรงงานไปปฏิบัติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการน านโยบาย
ด้านแรงงานไป ปฏิบัติในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์
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ด้านแรงงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติ 
และความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งผลต่อการน านโยบายด้านแรงงานไปปฏิบัติ 2) เพศ อายุ ระดับ
ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานต่างกันไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการน านโยบายด้านแรงงานไป
ปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จังหวัดและอ าเภอปากเกร็ดควรลงพ้ืนที่เพ่ือดูแลชาวชุมชนที่เป็นแรงงานรายวันอาจไม่
รับการช่วยเหลือเยียวยาในช่วงโรคไวรัสโควิด 19 

2. จังหวัดนนทบุรีและอ าเภอปากเกร็ดควรจะมีงบประมาณให้กับหมู่บ้านที่ได้ตั้งเป็นชุมชน
เพ่ือเอาไว้บริหารจัดการภายในหมู่บ้าน 
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