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เรื่อง  ขอเสนอการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน   

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
เรียน  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  
 
ท่ีมาและความสําคัญ 

การแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีรุนแรงและกระจายอยางรวดเร็วมากข้ึน ท้ังในดานจํานวนผูปวย และ
อัตราการเสียชีวิตของประชาชน ถือเปนสถานการณท่ีอาจจะเกินกําลังท่ีรัฐบาลจะบริหารจัดการไดเพียงฝายเดียว 
ดังนั้นการใชอํานาจรวมศูนย การยึดติดอยูกับระเบียบกฎหมายมากเกินไป รวมถึงการออกแบบการใชงบประมาณ
ท่ีไมสอดรับกับสถานการณท่ีไมปกติดังกลาว(ท้ังงบแบบปกติและงบเงินกู) ยิ่งเปนสิ่งท่ีรัฐบาลจะตองเรงทบทวน 
เพ่ือนําไปสูการสรางกระบวนการแกไขปญหาท่ีมีศักยภาพมากข้ึน 

เครือขายองคกรภาคประชาชนภาคใต มีความเห็นเบื้องตนวา ทางออกสําคัญท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหา
เหลานี้ได คือการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถ่ินอยางแทจริงกับทุกภาคสวน รวมถึงการ
คลี่คลายกฎระเบียบท่ีไมเอ้ือตอสถานการณ ดวยการกระจายอํานาจการบริหารจดัการและการปรับแกระเบียบ
บางอยางเพ่ือใหชุมชนทองถ่ิน(ตําบล อําเภอ จังหวัด)ไดมีสวนรวมสําคัญในการเขาไปจัดการหรือออกแบบแกไขกับ
ปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ในทุกระดับและทุกมิติไดเอง ดังนั้นเครือขายองคกรภาคประชาชน
ภาคใต มีขอเสนอเชิงนโยบายตอรัฐบาล เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงการเปน 4 

 ระดับ คือ       
 1. ระดับครัวเรือน ตองสงเสริมใหประชาชนมีความพรอมเบื้องตน เพ่ือรับมือการสถานการณโรคโควิดไดเอง 

ในมิตเิรื่องการดํารงชีวิต อาหารการกิน การตรวจเชื้อและการรักษาพยาบาล ท้ังยาหลักและสมุนไพร รวมถึง
การศึกษาของบุตรหลาน 

 2. ระดับชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดทําแผนการรับมือโควิด จัดใหมีอาสาสมัครชุมชนเพ่ือเตรียมความพรอม
ในดานตางๆ เชนการเฝาระวัง และการปองกันการแพรระบาดของโรคฯ จัดใหมีศูนยพักคอยและคลังอาหารชุมชน 
ท้ังนี้อาสาสมัครควรจัดใหมีคาตอบแทนตามความเหมาะสม  

 3. ระดับตําบล จัดใหมีแผนการเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดฯในพ้ืนท่ีตําบล  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก และรวมมือกับโรงพยาบาลสุขภาพประจําตําบล(รพ.สต.) ทองท่ี อาสาสมัครสาธารณสุช
(อสม.) และองคกรชุมชน  ท้ังนี้ตองจัดใหมีโรงพยาบาลสนามระดับตําบล และแผนการชวยเหลือเยียวยาประชาชน
ท้ังดานการสงเสริมอาชีพ การสรางรายได รวมถึงการศึกษาของเด็กในพ้ืนท่ี 

 4. ระดับจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติระดับจังหวัด เพ่ือใหสามารถใชชองทางของ 
พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขามาสนับสนุนใหองคกรปกรองสวนทองถ่ินไดมีชองทางในการเขามา
ชวยเหลือแกไขปญหาในมิติตางๆไดอีกทางหนึ่ง ท้ังเรื่องการจัดทําแผนการเฝาระวัง แผนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลทองถ่ินเปนหลัก เพ่ือโรงพยาบาลหลักจะสามารถดูแลประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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 ท้ังนี้ในการบริหารจัดการสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 อยางมีประสิทธิภาพ และสรางความ
เปนธรรมใหประชาชนในการเขาถึงสทิธิในการรับบริการจากรัฐ และการเขาถึงการชวยเหลืออยางเยียวยา จึงมี
ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติติดังนี้ 
 
ขอเสนอเพ่ือบรรลุเปาหมาย 

1. เพ่ิมชองทางและกลไกการบริหารสถานการณแพรระบาดของโควิด – 19 ในทุกระดับ 
 รัฐบาลควรประกาศใหโรคระบาดโควิด - 19 เปนโรคระบาดในมนุษยตาม พระราชบัญญัติปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และใหทุกจังหวัดเรงประกาศเขตภัยพิบัติ ตาม พ.ร.บ.ปองกันฯ พ.ศ.2550 
ดวย และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งคณะกรรมการปองกันโรคระดับทองถ่ิน โดยใหบริหาร
จัดการทุกมิติ โดยการอุดหนุนงบประมาณใหทองถ่ินเปนหนวยบริหารจัดการเต็มระบบ ท้ังการดูแล
อาสาสมัคร การดูแลผูปวย ผูถูกกักตัว ผูอยูในศูนยพักคอย ผูท่ีไดรับผลกระทบจากโควิดโดยไมเลือก
ปฏิบัติ และจัดตั้งโรงบาลสนามระดับตําบล 

 รัฐบาลควรเรงสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการแกไขปญหาโรคโควิด - 19 แบบมีสวนรวมของจากทุก
ภาคสวน ท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทองท่ี องคกรชุมชน ผูนําศาสนา และภาคประชาสังคม  เพ่ือ
เปนกลไกกลางในพ้ืนท่ีนั้นๆอยางเปนระบบ เพ่ือดําเนินการภารกิจอยางนอยใน 4 เรื่อง คือ  

- ระบบแยกกักตัวท่ีบาน (Home Isolation) 
- ระบบศูนยกักตัวในชุมชน (Community Isolation)       
- ระบบโรงพยาบาลสนาม 
- ระบบโรงพยาบาลชุมชน   

 
2. การฟนฟู เยียวยา เศรษฐกิจฐานรากและสังคมอยางมีสวนรวม 
 รัฐบาลควรทบทวนบทเรียนการใชงบประมาณเงินกูท่ีไดอนุมัติไปแลว วามีโอกาสหรือขอจํากัดอยางไร 

โดยเฉพาะงบท่ีใชกลไกของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันของแตละจังหวัด วาไดมีการใช
งบประมาณตอบโจทยความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม อยางไร  

 รัฐบาลตองปรับวิธีการใชงบประมาณเงินกู( 5 แสนลาน)เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดจริง โดยควรการ
กําหนดรูปแบบ/วิธีการใชงบประมาณในลักษณะ “กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก” ท่ีตอง
ออกแบบใหเปนการบริหารแบบมีสวนจากทุกภาคสวน ท้ังนี้จะตองกําหนดระเบียบวิธีการใชงบประมาณ
แบบพิเศษใหสอดคลองกับสถานการณ และเพ่ือใหชุมชนสามารถขาถึงงบประมาณไดงายข้ึน ท้ังการ
ออกแบบแผนงานและการใชงบประมาณไดตรงตามความตองการและบริบทของพ้ืนท่ี 

 รัฐบาลตองมีกลไกการแกไขปญหาเรงดวน อยางเชนปญหาราคาผลผลิตดานการเกษตรตกต่ํา หรือปญหา
ระบบขนสง(โลจิสติกส)ในสถานการณโควิด ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนสามารถจัดสงและกระจายสินคาไดใน
เวลาท่ีรวดเร็วและราคาถูก  

 การสรางแพลตฟอรมออนไลนเพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดยุคใหมใหกับภาคเกษตรกรและภาคชุมชน
ตางๆท่ีมีผลิตภัณฑสามารถจัดจําหนายสินคาจากชุมชนและทองถ่ินไปสูภายนอก 
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3. สงเสริมใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ การปองกัน การเฝาระวังตัวเองจากโรคโควิด 
 รัฐบาลควรเรงจัดหาวัคซีนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจายใหกับประชาชนอยางท่ัวถึงเทาเทียม และหาก

จําเปนตองมีวัคซีนทางเลือกสําหรับผูท่ีพรอมจาย รัฐจะตองกําหนดราคากลางสําหรับการชวยเหลือ
บางสวน โดยตองไมปลอยใหมีความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงวัคซีนกับประชาชนทุกกลุมทุกคนท่ีอาศัยอยู
บนแผนดินไทย ไมวาจะเชื้อชาติไหนหรือสัญชาติใดก็ตาม 

 รัฐบาลควรดําเนินมาตรการใหเกิดการผลิต กระจาย ชุดตรวจโควิดท่ีมีคุณภาพ (Antigen Test Kit)เพ่ือให
ประชาชนสามารถเขาถึงโดยงาย และควรกําหนดใหมีสถานท่ีจําหนายยาฟาวิพิราเวียร ท่ีอยูภายใตการ
ควบคุมของเภสัชกร เกิดข้ึนและกระจายในทุกพ้ืนท่ีท้ังในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

 รัฐบาลควรใหความสําคัญการรักษาโรคโควิด-19 ดวยสมุนไพร ท่ีมีการคนพบและเริ่มไดรับความสนใจ
อยางแพรหลาย ดวยการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การแปรรูป การผลิต รวมถึงการสงเสริมใหชุมชน
สามารถปลูกสมุนไพรชนิดตางๆ อยางหลากหลายได  ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการรักษาใน
รูปแบบดังกลาวไดงายในราคาท่ีไมสูงจนเกินไป 

 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเดือดรอนของประชาชน  
 ดานการศึกษา : รัฐบาลควรเรงกําหนดมาตรการลดขอจํากัดดานการจัดการศึกษา ท้ังดานระบบออนไลน 

อุปกรณการเรียน ท่ีเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายใหกับประชาชน และควรสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โรงเรียน และ มชน รวมกันจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาระดับครอบครัว (Home School) 
และ การศึกษาระดับชุมชน (Community School) โดยจัดสรรงบประมาณ(จากเงินกู) เพ่ือจัดจาง
นักศึกษาหรือบัณฑิตจบใหม ในการสงเสริมการศึกษาใหกับนักเรียนในทองถ่ินของตนในชวงทีมีการเรียน
ออนไลน ท้ังนี้อาจจะมีการกําหนดพ้ืนท่ีการเรียนรวมเปนจุดเล็กๆในชุมชน ในกรณีชุมชนท่ีมีเด็กเรียน
รวมกัน ๔-๕ คน หรืออาจจะมีระบบสนับสนุนรูปแบบตางๆเพ่ือใหผูปกครองไดทําหนาท่ีสงเสริมการเรียน
ใหกับบุตรหลานตนเองได 

 ดานการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ : รัฐบาลควรผอนปรนการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเอ้ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงทรัพยากร และการขับไลประชาชนออกจากพ้ืนท่ีทับซอนท่ียังไมมีขอสรุปในทุกกรณี 
รวมท้ังควรชะลอหรือยุติการบังคับใชกฎหมายท่ีเกิดจากกรณีพิพาทระหวางรัฐกับประชาชน ท้ังในท่ีอยู
อาศัย ท่ีดินทํากินท้ังทางบกและทางทะเลเพ่ือใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไปพลางกอนจนกวา
การแพรระบาดของโควิดจะคลี่คลาย  

 ดานการสิทธิและเสรีภาพ : รัฐบาลควรยุติการผลักดัน ราง พ.ร.บ.วาดวยการดําเนินการขององคกรท่ีไม
แสวงหารายไดและกําไรมาแบงปนกัน พ.ศ..... ซ่ึงมีเจตนารมณในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ในการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมสาธารณะประโยชน  

 
เครือขายองคกรภาคประชาชนภาคใต ไดรับฟงความคิดเห็นจากเครือขายภาคประชาชนภาคใตกลุมตางๆ 

หลายครั้ง จนสรุปเปนขอเสนอดังกลาวตอรัฐบาล ดวยเห็นวาทางออกตอปญหาดังกลาวนี้ จะไมสามารถแกไขได
หากรัฐบาลไมปรับระบบการดําเนินงานใหสอดรับกับสถานการณท่ีกําลังถูกรุกหนักในขณะนี้  ขอเสนอเหลานี้
อาจจะเปนสวนหนึ่งของการหาทางออกใหกับประเทศโดยรวม  แตหลักการสําคัญคือการกระจายอํานาจหรือ

 
      
 

     



ศูนยประสานงานสมัชชาประชาชนภาคใต 
238/6 หมูที ่12 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระจายบทบาทใหกับชุมชนทองถ่ินไดสามารถเขาไปมีสวนรวมสําคัญในการจัดการแกไขปญหาในมิติตางๆท่ีกําลัง
เกิดข้ึนภายใตผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19  และเชื่อวาจะเปนทางออกสําคัญใหกับรัฐบาลและ
กับสังคมไทยโดยรวมได 
 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(สมบูรณ คําแหง) 
(ลงนามแทน)ประธานสมัชชาประชาชนภาคใต 

 
 
 
 
 
องคกรท่ีรวมลงช่ือ 

1. สมัชชาประชาชนภาคใต 
2. มูลนิธิภาคใตสีเขียว 
3. มูลนิธิชุมชนไท 
4. เครือขายเขียนอนาคตประเทศไทย 
5. เครือขายสภาองคกรชุมชนตําบล ภาคใต 
6. สภาประชาสังคมชายแดนใต 
7. เครือขายสภาผูชมผูฟงไทยพีบีเอส ภาคใต 
8. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนภาคใต 
9. ชบวนการสรางเสริมสุขภาคประชาชน 
10. สมาคมสมาพันธโรงเรียนเอกชนภาคใต 
11. คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคใต (กป.อพช.ใต) 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ประสานงานนายสมบูรณ คําแหง เลขาฯ สมัชชาประชาชนภาคใต โทรศัพท 096-7205076 

 
      
 

     


