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1. หลักการและเหตุผล  

ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ไปท่ัวโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) รัฐบาลไทยประกาศ
ข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ใช้
บังคับท่ัวราชอาณาจักร ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการติดโรคโควิด-19 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมามีการส่ังปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว เช่น ห้างสรรพสินค้า การ
ระงับการให้บริการของสถานบริการต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในอีกหลายพื้นท่ี การงด
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กิจกรรม อาทิ การแข่งขันกีฬา งานบันเทิง งานอบรมสัมมนา การแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกับการ
ดำเนินชีวิตของประชาชน ได้ส่งผลกระทบทุกมิติท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างชัดเจน และผู้
ได้รับผลกระทบในวงกว้างในระยะเฉียบพลันน่าจะเป็นธุรกิจในเมือง อาทิ ธุรกิจการท่องเท่ียว, ธุรกิจค้า
ปลีก, และ ธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจรายย่อย ท้ังร้านอาหาร และ ร้านค้าปลีก สำนักงานสถิติได้
คาดการณ์ว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างฉับพลันถึงประมาณ 9.88 ล้านคน ซึ่ง
เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและแรงงานท่ีอยู่ในภาคบริการในร้านค้าและตลาด กลุ่มแรงงานผู้ได้รับค่าจ้าง
รายวันและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในขณะท่ีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐท่ีจะโอบอุ้มผู้ได้รับ
ผลกระทบในขณะนี้รองรับแรงงานนอกระบบเพียงแค่ 3 ล้านคนเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่รวมถึงแรงงานใน

ระบบท่ีได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างหรือปรับอัตราการเงินเดือน1 และเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อ
เศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางอ้อม ระยะท่ี 2 ซึ่งรวมมาตรการดูแลและเยียวยา “ผู้ประกอบ 
การ” ครอบคลุมมาตรการด้านสินเช่ือและการฝึกอบรมทักษะฝีมือมากยิ่งขึ้น2 

อย่างไรก็ตามแรงงานท่ีได้รับผลระทบจากการปิดกิจการ 22 วัน ต้ังแต่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.ท่ีผ่านมา 
และนายจ้างให้หยุดงานช่ัวคราว ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะกลับบ้านในภาคอีสาน “เพราะมั่นใจว่าถึงจะไม่มีเงิน 
แต่ก็ยังมีข้าว มีปลา มีผักท่ีหากินได้ และช่วยลดค่าใช้จ่ายกว่า 20 วันกับการใช้ชีวิตใน กทม.โดยไม่มีเงิน ไม่
มีงาน”3 ดังนั้นจึงบ่งช้ีถึงความเช่ือมโยงของผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะไม่จำกัดเฉพาะพื้นท่ีเมืองแต่ยังต่อเนื่องไปยังชุมชนในชนบทซึ่งเป็นภูมิลำเนาของแรงงาน
ในเมืองด้วย  ท้ังในเรื่องโอกาสแพร่กระจายไวรัสแก่ผู้ร่วมเดินทางและผู้ท่ีอยู่ปลายทางในชุมชนท้องถิ่น
ชนบท     โดยเฉพาะผู้สูงวัยและผู้ท่ีไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว4 และการช่วยเหลือเยียวยาท้ังทาง
สังคมและเศรษฐกิจแก่แรงงานท่ีว่างงานจากในเมือง ดังนั้นการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจำกัดเฉพาะในพื้นท่ีเมืองได้เท่านั้น 

การดำเนินงานที่ผ่านมาที่เก่ียวข้องกับข้อเสนอโครงการและข้อจำกัด  

มาตรการเยียวยาของภาครัฐบางหน่วยได้ระบุถึงกลุ่มคนและพื้นท่ีเป้าหมายครอบคลุมถึงพื้นท่ี
ชุมชนท้องถิ่นชนบทด้วย เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เร่งงบประมาณปี 2563 เพื่อช่วยเหลือ
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ผู้ประกอบการ โรงงาน ธุรกิจท่องเท่ียวและบริการในการนำเทคโนโลยีไปใช้จัดระบบโลจิสติกส์ การลด
ต้นทุนและการจัดการ ส่วน SMEs รายย่อย รวมทัง้เกษตรกร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการออก 
Voucher สนับสนุนการใช้ Point of Sale (POS) เพื่อลดการติดเช้ือผ่านการสัมผัสธนบัตร การปรับ
รูปแบบการค้าสู่ระบบดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อบริหารจัดการน้ำแก่เกษตรกรรายย่อย รวมทั้ง
ระบบจัดการธุรกิจชุมชน การขนส่งและการเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในชุมชน5 องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จะมีแผนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100 และการขับเคล่ือนเมืองในพื้นท่ีพิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network - UCCN) “6 รวมท้ังอยู่
ระหว่างการเข้าไปดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวฝ่ังทะเลตะวันตกในกิจกรรมการยกระดับวัตถุดิบ
ท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมอาหารแบบยั่งยืนเพื่อดำเนินการ 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใน  2 จังหวัด คือจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพท้ังด้านวัตถุ ดิบและวัฒนธรรมทางด้าน
อาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์และพร้อมบริการการท่องเท่ียวท่ีถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ อพท. ระยะ 4 ปี  (2562-2565) 7  

และหลายหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในชนบทท่ีมีศักยภาพสูงและความพร้อมใน
การพัฒนาบางแห่งดำเนินงานมาตรการเยียวยาไปบ้างแล้ว เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การ
มหาชน) หรือ ‘พอช.’ เปิด ‘ตลาดนัดองค์กรชุมชน’ ขายสินค้าออนไลน์ช่วยพี่น้ององค์กรชุมชน ท่ัว
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบพิษเศรษฐกิจ-ไวรัสโควิด 19 พร้อมพักหนี้บ้านมั่นคง 3 เดือน  และเร่งโครงการ
บ้านพอเพียงชนบทกว่า 22,000 หลัง  เพื่อให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ 50,000 คน  ด้านชาวเลหาดรา
ไวย์ จ.ภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการปิดจังหวัด  กลุ่มชาวเลจึงร่วมกับหลายหน่วยงาน  เช่น  มูลนิธิพัฒนา
ภาคเหนือ  มูลนิธิชุมชนไท   ศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   ร่วมกัน
ประสานงานโครงการ ‘ข้าวแลกปลา’ ระดมพลังทำประมงจับปลา-ตากแห้ง  3,000 ก.ก.แลกข้าวสารจาก
พี่น้องกะเหรี่ยงและอีสาน 22 ตัน  ขณะท่ี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  และภาคี
เครือข่าย  เช่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ได้บูรณาการแผนงาน  เครื่องมือ  และ
งบประมาณ  เพื่อหนุนช่วยการทำงานในพื้นท่ีให้เกิดการขับเคล่ือน  จากประชาชนท่ีตกอยู่ในภาะท่ีต่ืน
กลัว  ให้ปรับเป็น  ‘พลเมืองท่ีต่ืนรู้’ เพื่อสู้ภัยโควิด-19   โดยจะใช้พื้นท่ีตำบลเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์  เป็น
พื้นท่ีและฐานดำเนินงาน   โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  และมีหน่วยงานต่างๆ จากส่วนกลางช่วยหนุน

 
5 อ้างอิงขอ้มูลจาก https://techsauce.co/tech-and-biz/depa-covid-19-smes-thai 
6 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaipost.net/main/detail/60700 
7 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thansettakij.com/content/428991 

https://techsauce.co/tech-and-biz/depa-covid-19-smes-thai
https://www.thaipost.net/main/detail/60700
https://www.thansettakij.com/content/428991
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เสริม  เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล  และป้องกันตัวเองได้นั้นขยายความร่วมมือสร้าง ‘พลเมืองต่ืนรู้’ 
รองรับการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน-ระยะฟื้นฟู-ระยะยาว8  

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถ่ินต่อ
ภาวะโรคระบาด COVID 19 นอกจากพื้นท่ีเมือง และครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากชุมชน
ท้องถิ่นทีม่ีศักยภาพสูงและความพร้อมในการพัฒนาเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผลกระทบและการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของประเทศ รับทราบถึงประสิทธิผลของการเยียวยาจากมาตรการต่างๆ 
ท่ีภาครัฐกำลังดำเนินการในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอีกด้วย 

โครงการฯ นี้ภาคีสำคัญทำงานร่วมกันคือ มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ท่ี
จะมีพื้นท่ีศึกษากลุ่มเกษตรกรและชุมชนฐานความมั่นคงอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน และยังร่วมกบั รศ.
ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีจะทำการศึกษาเชิงปริมาณในระดับ
ครัวเรือนด้วย 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
งานวิจัยนี้มีเป้าหมายในการศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงค์ 3 เรื่องได้แก่ 
2.1 พัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยและจัดทำการประเมินคผลกระทบ และการปรับตัวของชุมชน
ท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม  
2.2 ศึกษาถึงความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 
19 รวมทั้งประสิทธิผลของการเยียวยาจากมาตรการต่างๆ ท่ีภาครัฐกำลังดำเนินการในปัจจุบัน ต่อการ
ปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น 
2.3 เสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน
ท้องถิ่น โดยผลการวิจัยจากชุมชนท้องถิ่น ศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นจากภาวะ
โรคระบาดท่ีผ่านมาท้ังในประเทศและต่างประเทศ และรวมรวบความคิดเห็นจากนักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญต่างๆ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั  
พัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยและจัดทำการประเมินความเสียหาย  ผลกระทบและการปรับ 

ตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมท้ังระดับ
ครอบครัวและชุมชน โดยประยุกต์จากการประเมินความเสียหายและผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติและ
ความต้องการ (Disaster Damage and Needs Assessment) เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และโรค

 
8 อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.thaipost.net/main/detail/63445 

https://www.thaipost.net/main/detail/63445
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อุบัติใหม่ เช่น ไข้หวันก โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute 
Respiratory Syndrome - SARS) แบบมีส่วนร่วมของผู้ท่ีได้รับความเสียหาย ไม่ใช่โดยผู้เช่ียวชาญ
เท่านั้น ซึ่งมีประโยชน์ในการระบุ คาดการณ์ และจัดลําดับความรุนแรงของความเส่ียงจากภัยพิบัติใน
ชุมชน ช่วยกําหนดนโยบาย แนวทางท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียง และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ กําหนดตัวช้ีวัดและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนตระหนักถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะประเด็นสำคัญต่อไปนี้  

1. การป้องกัน การจัดการแพร่ระบาดโควิดโดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม 
2. ผลกระทบจากลูกหลานตกงานกลับบ้าน 
3. รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออมของครอบครัว 
4. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน  
5. นิเวศ และฐานทรัพยากรชุมชน ห่วงโซ่อาหาร 
6. ความมั่นคงและความปลอดภัยอาหาร 
7. การผลิตของชุมชน 
8. ตลาดชุมชนและตลาดเขียว 
9. ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 
10. มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลและเอกชน 

 
สำหรับแนวทางการปรับตัวของชุมชน จะประยุกต์ใช้หลักการปรับตัวรับภัยพิบัติจากโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ซึ่งจะเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน
ท้องถิ่น ใน 4 ด้านสำคัญ9 ได้แก ่  

• การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนบนพื้นฐานการป้องกันภัย 

• การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยและการลดผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความเสียหายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบภัย 

• การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการความเส่ียงท่ี
มีประสิทธิภาพ 

โครงการฯ ได้ทำงานร่วมกับ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ท่ีจะเป็นตัวหลักศึกษาเชิงปริมาณในระดับครัวเรือน
ท่ัวประเทศ โดยจะนำข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพระดับชุมชนมาสังเคราะห์ร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณ
ระดับครัวเรือน  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 

9 อ้างอิงข้อมูลจาก https://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6246 

https://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6246
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ขอบเขตพื้นท่ีการวิจัยเน้นไปท่ีชุมชนท้องถิ่นในชนบทท่ีมีฐานทรัพยากร และมีการผลิตเกษตรกรรม
เป็นหลัก โดยเช่ือมโยงกับกลไกของท้องถิ่น เช่น ตลาดชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล และอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยง
กันด้วยห่วงโซ่เศรษฐกิจอาหาร โดยจะกระจายตัวในทุกภาค ได้แก่ 

- ชุมชนฐานทรัพยากรในพื้นท่ีเชียงใหม่ น่าน ภาคตะวันออก กลุ่มชุมชนริมแม่น้ำโขง ชุมชนชายฝ่ัง
ทะเลภูเก็ต พังงา 

- ชุมชนเกษตรกรรม เช่น นครสวรรค์ นครปฐม ยโสธร มหาสารคาม พัทลุง นครศรีธรรมราช และ
สงขลา 

ท้ังนี้โครงการฯ จะร่วมกับมูลนิธิชีววิถีและมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยนืฯ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ในการ
เก็บและประมวลข้อมูลร่วมกัน  
 
 

5. วิธีดำเนินการ  
งานวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยมีวิธีการศึกษาในแต่ละ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
5.1 ศึกษาหลักการประเมินความเสียหายและผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติและความต้องการ (Disaster 
Damage and Needs Assessment) และแนวทางการประยุกต์ใช้แบบมีส่วนร่วมของผู้ท่ีได้รับความ
เสียหาย ไม่ใช่โดยผู้เช่ียวชาญเท่านั้น และแนวทางการปรับตัวของชุมชน จะประยุกต์ใช้หลักการ
ปรับตัวรับภัยพิบัติจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) 
5.2 ออกแบบวิธีวิจัยการประเมินความเสียหายและผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวของชุมชน โดย
ดำเนินการร่วมกับนักพฒันาและผู้นำชุมชนในพื้นท่ีทุกภาคภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอ
ไทย (BIOTHAI) ในปีงบประมาณ 2563 โดยใช้แบบสำรวจ 2 แบบ คือ  

1) แบบสอบถามเชิงปริมาณโดยสอบถามรายครัวเรือนในชุมชน โดยจะเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกชุมชนให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ชุด  
2) แบบชวนคุยเพื่อใช้สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และสังเกตการณ์กับผู้นำ และกลุ่มชุมชน  

5.3 ปรับปรุงแนวคำถาม ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล คัดเลือกพื้นท่ี ประสานชุมชน ช้ีแจงเป้าหมาย 
กระบวนการ และผลท่ีจะได้จากการเก็บข้อมูล ร่วมกับนักพัฒนาและผู้นำชุมชนในพื้นท่ีทุกภาค 
และแต่ละพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 

5.4 มีการประมวลสรุปผลการศึกษาและนำเสนอความก้าวหน้าต่อสาธารณะทุกเดือน 
5.5 จัดเวทีใหแ้ต่ละพื้นท่ีประมวลผลจากข้อมูลท่ีได้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมกัน

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ พร้อมท้ังวางแผนในการนำเสนอรายงานของแต่ละพื้นท่ี โดย
เน้นหนักให้เขียนเป็นรายงานแบบกระชับ เน้นการส่ือสารเผยแพร่ได้ โดยผู้เขียนมีบทวิเคราะห์นำ
ให้เห็นภาพบูรณาการ (หากมีบทสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจด้วยจะดีมาก) 
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5.6 ทีมวิจัยสังเคราะห์รวมข้อมูลของแต่ละพื้นท่ีเป็นรายงานประเมินความเสียหายผลกระทบ การ
ปรับตัว และข้อเสนอจากชุมชนท้องถิ่น และศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นจาก
ภาวะโรคระบาดท่ีผ่านมาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

5.7 ทีมวิจัยสังเคราะห์งานเชิงปริมาณและคุณภาพระดับชุมชน ร่วมกับงานศึกษาระดับครัวเรือนท่ี
ดำเนินการโดย ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 

5.8 จัดเสวนาผลการศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ
และเสนอผลการศึกษาสู่สาธารณะ  

5.9 จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
ของชุมชนท้องถิ่นและแต่ละพื้นท่ีนำข้อมูลท่ีได้ไปปรับแผนการทำงานในพื้นท่ีของตนโดยจัด 
ลำดับความสำคัญของภารกิจ และประสานความร่วมมือเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่ิงท่ีต้องการ
หนุนเสริมต่อไป 

 

6. ระยะเวลา  
8 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2563  
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7. การวางแผนการวิจัย  

กิจกรรม 
เดือนที ่

1 (พค) 2 (มิย) 3 (กค) 4 (สค) 5 (กย) 6 (ตค) 7 (พย) 8 (ธค) 

1. ศึกษาหลักการประเมินความเสียหายและผลกระทบ
จากเหตุภัยพิบัติและความต้องการ  

        

2. ออกแบบแบบสำรวจ ประสานพื้นท่ีเริ่มเก็บข้อมูล         

ส่งรายงานขั้นกลาง          

3. ดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง         

4. ประมวลสรุปผลการศึกษาและนำเสนอ
ความก้าวหน้าต่อสาธารณะ 

* * * * *    
5. จัดเวทีประมวลข้อมูลในระดับพื้นท่ี         

6. ทีมวิจัยสังเคราะห์รวมข้อมูลของแต่ละพื้นท่ีเป็น
รายงาน 

        

7. จัดเวทีเสนอผลการศึกษาสู่สาธารณะ         

8. จัดทำข้อเสนอแนะแนว         

9. รับฟังความคิดเห็นจากกรรมการของสถาบัน
พระปกเกล้าและปรับปรุงรายงาน 

        

สรุปผลการวิจัย ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์         

1 

2 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ผลผลิตจากการวิจัย 
9.1 เครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยและจัดทำการประเมินความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมท่ีได้มีการใช้กับ
ชุมชนท้องถิ่นในทุกภาคแล้ว 
9.2 ข้อมูลความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 
ของชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประสิทธิผลของการเยียวยาจากมาตรการต่างๆ ท่ีภาครัฐกำลังดำเนินการใน
ปัจจุบนั ต่อการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่น 
9.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของ
ชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภาค 
 
ประโยชน์จากกระบวนการทำการวิจัย 
9.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 ท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมให้ชุมชนท้องถิ่น
ท่ีได้รับผลกระทบและสู่สาธารณะ 
9.5 ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นที่มีความยั่งยืน
และแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในแต่ละภาค 
 


