
 

ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

หรือโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐที่เก่ียวของ ฉบับที่ ๕ 

(ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

เอกสารฉบับนี้เปนการศึกษาเบ้ืองตนเรื่องผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของ ฉบับท่ี ๕ ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ โดยนําขอมูลจากแหลงขาวและที่ไดรับจากสํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนมาประมวล วิเคราะห

ภายใตกรอบหลักการดานสิทธิมนุษยชนตามท่ีรับรองในรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

ที่ไทยเปนภาคีเชนเดียวกับเอกสารสี่ฉบับที่ผานมา 

ในครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม รัฐบาลไดใชมาตรการผอนคลายระยะที่ ๒ ตอจากระยะท่ี ๑  

ซึ่งใชในครึ่งแรกของเดือนมีผลต้ังแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใหสามารถดําเนินการหรือทํากิจกรรม

บางอยางในดานเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต และดานออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพและสันทนาการเพิ่มเติม 

เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและขับเคล่ือนเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนด สําหรับผลกระทบ 

ดานสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจากมาตรการของรัฐในชวง

วันที่ ๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม มีดังน้ี 

๑. สถานการณทั่วไป 

ในครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม จํานวนผูติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหมมีแนวโนมลดลง และมีจํานวน

ต่ํากวา ๕ รายตอวัน บางวันไมมีรายงานผูติดเชื้อรายใหม ยกเวนวันท่ี ๒๗ และ ๒๘  มีรายงานผูติดเชื้อใหมจํานวน 

๙ ราย และ ๑๑ ราย ตามลําดับ ทุกคนเปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศและกักตัวอยูใน state quarantine 

สําหรับขอมูล ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสม ๓,๐๘๑   ราย รักษาหาย ๒,๙๖๓  ราย เสียชีวิต

รวม ๕๗ ราย  

ในพื้นท่ีภาคใต พบวามีจํานวนผูติดเชื้อโควิด-๑๙ เพิ่มขึน้จากครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม จํานวน 

๑๓ คน จาก ๗๒๖ รายในครึ่งเดือนแรก (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม) เปน ๗๓๙ รายในครึ่งเดือนหลัง (ขอมูล 

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม) ผูติดเชื้อรายใหมที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลา ยะลา ปตตานี และนราธิวาส มาจากกลุม 

ของนักศึกษาท่ีเดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ดานสภาวะความเครียดของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมสุขภาพจิตใหขอมูลวา 

ผลจากสํารวจและประเมินระดับความเครียดในชวงการแพรระบาดของโควิด-๑๙ นับแตกลางเดือนมีนาคม  



๒ 

 

 

โดยประเมินทุก ๒ สัปดาห พบวาเดือนพฤษภาคม ประชาชนกลุมตัวอยางมีความเครียดลดลง จากเดิมมีความเครียด

รอยละ ๘ เปนรอยละ ๕.๖๑  

๒. การปองกันและลดการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส  

เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม รัฐบาลไดมีมาตรการผอนคลายระยะท่ี ๒ โดยลดชวงเวลาเคอรฟวลง

เปนตั้งแต ๒๓.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๔.๐๐ นาฬิกา ผอนคลายใหดําเนินการหรือกิจกรรมบางอยางเพิ่มเติม ทั้งดาน

เศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต และดานการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ เชน  ใหจําหนาย

อาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร และศูนยอาหาร ฯ ใหเปดดําเนินการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มเติม 

ในหางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมูนิต้ีมอลล ใหเปดดําเนินการรานเสริมสวย รานทําเล็บ คลินิกเวชกรรม 

เสริมความงาม สถานที่ออกกําลังกายฟตเนส เฉพาะสวนท่ีเปนการเลนโยคะหรือฟรีเวท  สถานที่หรือสนาม 

ออกกําลังกายในรม เฉพาะกีฬาประเภทท่ีมิไดปะทะกันระหวางผูเลน เปนตน มีผลบังคับใชวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓๒ โดยใหผูประกอบการลงทะเบียนขอ QR Code ภายใตโครงการไทยชนะ แลวใหผูใชบริการสแกน QR 

Code ผานแอพพลิเคชั่นไลนกอนเขารับบริการ๓ จากนั้นระบบจะสงขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการและสถานที่

เขารับบริการไปยังฐานขอมูลของกรมควบคุมโรค ซึ่งจะเก็บขอมูลน้ีไว ๖๐ วัน กระนั้น มีผูแสดงความกังวลวา 

อาจเปนละเมิดสิทธิในความเปนสวนตัว (privacy rights) โดยเฉพาะหากนําขอมูลไปใชเพื่อประโยชนอื่นซึ่งเจาของ

ขอมูลไมไดใหความยินยอม ตอมาโฆษก ศบค. ไดชี้แจงวา การทําแพลตฟอรมไทยชนะไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคลหรือนําขอมูลไปใชประโยชนในทางการเมือง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเปนผูดูแลโดยมีเจตนา 

เพื่อการควบคุมโรคอยางเดียว และขอมูลดังกลาวจะอยูประมาณ ๖๐ วัน หากไมเกิดการติดเชื้อ ขอมูลเหลานี้ก็จะ

                                           
๑ จาก กรมสุขภาพจิตเผยผลสํารวจ หลังคลายล็อก แพทย-ประชาชน เครียดลดลง , โดย LINETODAY, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://today.line.me/TH/article/x3ZyOP?utm_source=copyshare 

๒ จาก ขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(ฉบับที่  ๗), ในราชกิจจานุ เบกษา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/114/ 

T_0039.PDF 

๓ จาก คูมือการลงทะเบียน กิจการ/กิจกรรม โครงการ “ ไทยชนะ [อางอิงจากสถานะเฟสบุค], โดย ศูนยขอมูล COVID - 

19, ๒๕๖๓, ๑๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.1420456674 

13766/142045380747128/ 



๓ 

 

 

ถูกลบออกไป๔ นอกจากนี้ บริษัทขนสง จํากัด (บขส.) เริ่มเปดเดินรถเสนทางภาคเหนือ-อีสาน ในวันท่ี ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ เตรียมเปดเดินรถเสนทางภาคใตในขวงตนเดือนมิถุนายน๕  

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม รัฐบาลไดประกาศขยายระยะเวลาสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต

ทองที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก ๑ เดือน  (วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน) เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค

ดังกลาวท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยยังไมสิ้นสุด โดยปรากฏขอมูลเปนท่ีประจักษวาหลายประเทศยังคงมีการระบาด

และมีจํานวนผูติดเชื้อในระดับสูง และเมื่อไดผอนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแลวกลับพบการระบาดของโรค

ระลอกใหมในระดับรุนแรง ดังนั้น เพื่อใหการแกไขสถานการณฉุกเฉินดังกลาวของรัฐบาลเปนไปโดยมีเอกภาพ 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไวซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเปนสําคัญ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินตอไปอีกระยะหนึ่ง๖ นอกจากนี้ไดขยายเวลาหามเที่ยวบิน

ระหวางประเทศทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว จนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓๗ เชนกัน  

๓. มาตรการดูแลและเยียวยาแกแรงงาน และเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ 

ในชวงเดือนพฤษภาคมน้ีไดใชมาตรการผอนคลายระยะท่ี ๑ และระยะที่ ๒ และยังใชมาตรการ

ดูแลและเยียวยาดานเศรษฐกิจแกผูไดรับผลกระทบกลุมตาง ๆ ท้ังนี้มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน 

ดังน้ี  

๓.๑ แรงงานในระบบ  

ในชวงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมมีรายงานวาผูประกอบการจํานวนหน่ึงไดเลิกจางงาน 

หรือปรับลดแรงงาน โดยอางสาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจของโลกและการระบาดของโควิด-๑๙ เชน บริษัท ซันสตาร 

เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต๘ Mitsubishi Motors ปรับลดแรงงานโดยใหสมัครใจ

                                           
๔ จาก ขาวโฆษก ศบค.ยืนยัน ไทยชนะ ไมกระทบตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล, โดย The Thaiger, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://thethaiger.com/thai/news-th/โฆษกศบค-ยืนยัน-ไทยชนะ-ไม 

๕ จาก บขส. เตรียมเปดเดินรถ, [อางอิงจากสถานะเฟสบุค], โดย ศูนยขอมูล COVID - 19, ๒๕๖๓, ๑๕ พฤษภาคม. 

สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.141697957448537/141697804115219/ 

๖ จาก เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒),  

ในราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0033.PDF 

๗ จาก ขยายเวลา หามเที่ยวบินระหวางประเทศทําการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว  [อางอิงจากสถานะเฟสบุค], 

โดย ศูนยขอมูล COVID – ๑๙, ๒๕๖๓, ๑๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/caat.thailand/photos/ 

pcb.1600422696787093/1600497670112929/ 

๘ จาก เซนโควิดอีกราย บริษัทช้ินสวนฯ “ซันสตาร เอ็นจิเนียริ่ง” ปลดพนักงาน, โดย ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๓, ๑๘ 

พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.prachachat.net/motoring/news-465869 



๔ 

 

 

ลาออก๙ บริษัทใหบริการสํารองหองพักโรงแรมทางออนไลนไดใหพนักงานหยุดงาน ๔ เดือน และลดเงินคาจาง 

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา หามพนักงานเขาที่ทํางาน ซึ่งพนักงานไดมีการรองเรียนตอศูนยรับเรื่องรองทุกข

กระทรวงแรงงาน๑๐ เปนตน ท้ังนี้แรงงานในระบบประกันสังคมที่ถูกเลิกจางจะไดรับเงินทดแทนกรณีวางงานที่เปน

ผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-๑๙ จากกองทุนประกันสังคม (รอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน) ขอมูล  

ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม สํานักงานประกันสังคม ไดสั่งจายไปแลวจํานวน ๑,๐๙๕,๓๙๙ ราย เปนเงิน ๖,๐๕๒  

ลานบาท ไดติดตามนายจางท่ียังไมไดออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชนทดแทน จํานวน ๒๙,๔๐๖ ราย   

และไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกข/อุทธรณ โควิด-๑๙ ณ สํานักงานประกันสังคม สํานักงานใหญและสาขาทุกแหง 

ตั้งแตวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป๑๑ นอกจากน้ี กระทรวงการคลังไดมีเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน- 

ดานการเงิน.com เพื่อเปนชองทางใหเขาถึงขอมูลมาตรการดานการเงินของสถาบันการเงินของรัฐทุกแหง  

ในการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับลูกคาประชาชนและกลุมผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบ 

จากโควิด-๑๙๑๒  

๓.๒ แรงงานนอกระบบ  

กระทรวงการคลังไดแบงปญหาการเยียวยาตามมาตรการจายเงินชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) 

ออกเปน ๔ กลุม คือ กลุมที่ ๑ กลุมผูไดรับสิทธิ แตชื่อบัญชีธนาคารไมตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว 

จํานวนประมาณ ๑ ลานราย ไดแจงใหดําเนินการแกไขแลว กลุมที่ ๒ กลุมผูลงทะเบียนไมสําเร็จ เนื่องจากขอมูล

บัตรประชาชนไมถูกตองจํานวน ๑.๗ ลานราย อยูระหวางพิจารณาหาแนวทางเยียวยา กลุมท่ี ๓ กลุมที่ไดรับแจงวา

ไมไดรับสิทธิเน่ืองจากมีชื่ออยูในฐานขอมูลหัวหนาครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตปจจุบัน

ไมไดเปนหัวหนาครัวเรือนเกษตรแลว กระทรวงฯ ไดตรวจสอบกับฐานขอมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว 

และจะไดรับเงินเยียวยาภายในเดือนพฤษภาคม และกลุมท่ี ๔ กลุมท่ียังไมเคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการนี้ 

                                           
๙ จาก Mitsubishi Motors ปรับลดแรงงานในไทย เปดโครงการสมัครใจลาออก หลังยอดขายรถตกหนักชวงปดเมือง-

เคอรฟว, โดย Brand Inside,๒๕๖๓, ๑๔ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://brandinside.asia/mitsubishi-thailand-arly-

retirement 

๑๐ จาก รองกระทรวงแรงงาน อางถูกนายจางหักคาจางไมเปนธรรม, โดย Thai PBS,๒๕๖๓, ๑๕ พฤษภาคม. สืบคนจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/292487 

๑๑ จาก สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www. 

thaigov.go.th/news/contents/details/31518 

๑๒ จาก คลังเปดตัวเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน-ดานการเงิน.com [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID -

19,  ๒๕๖๓, ๒๖ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/145848343700165? 

__tn__=K-R  



๕ 

 

 

ซึ่งไมสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได๑๓ และขยายระยะเวลารับเรื่องรองเรียนจากเดิมซ่ึงสิ้นสุดในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 

เปนวันท่ี ๑๘ – ๒๙ พฤษภาคม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ศูนยดํารงธรรม

จังหวัดและอําเภอ๑๔ 

นอกจากน้ี ไดเพิ่มกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับเงินชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) ใหแกกลุมนักกีฬา

อาชีพ ๑๓ ชนิด ประกอบดวย แบดมินตัน โบวลิ่ง ฟุตบอล กอลฟ สนุกเกอร เทนนิส ตะกรอ วอลเลยบอล 

บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส กีฬาแขงรถยนต แขงรถจักรยานยนต และมวย โดยแบงผูมีสิทธิไดรับเงินฯ เปน ๕ กลุม 

ไดแก ๑) นักกีฬาอาชีพ ๒) บุคลากรกีฬาอาชีพ ๓) สมาคมกีฬาอาชีพ ๔) สโมสรกีฬาอาชีพ และ ๕) ผูจัดการแขงขัน๑๕ 

๓.๔ เกษตรกร 

ระหวางวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤษภาคม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ไดใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากใหแกเกษตรกรตามโครงการชวยเหลือ

เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ( ๕,๐๐๐ บาท) จํานวน ๔.๒๒ ลานราย 

คิดเปนเงิน ๒๑.๑๑ ลานบาท โดยเปนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกับหนวยงานในสังกัด ๗ แหง ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง กรมหมอนไหม การยางแหงประเทศไทย กรมสรรพสามิต และสํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และใหเกษตรกรตรวจสอบสถานะการอุทธรณทางเว็บไชต กระทรวงเกษตร

และสหกรณ๑๖ ท้ังนี้ มีรายงานวาเกษตรกรบางคนที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอ่ืนไดรับการโอนเงินชวยเหลือลาชา 

ซึ่ง ธ.ก.ส. ช้ีแจงวาอยูระหวางการตรวจสอบขอมูล๑๗ 

  

                                           
๑๓ จาก ขอแนะนํา ๔ กลุมหลักไมจําเปนตองเดินทางไปรองเรียนดวยตนเอง   [ขอมูลจากสถานะเฟสบุค], โดย ศูนยขอมูล 

COVID - 19,  ๒๕๖๓, ๑๙ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.10645 

5480972785/142907990660867/ 

๑๔ จาก ยื่นเลย ๒ ชองทางรองทุกขเราไมทิ้งกันรับเงินเยียวยา๕ พันบาท, โดยThe Bangkok insight, ๒๕๖๓, ๒๑ 

พฤษภาคม สืบคนจาก https://www.thebangkokinsight.com/362250/ 

๑๕ จาก คนกีฬาเฮ! รับเงินเยียวยา COVID-19 คาดเริ่มจาย มิ.ย. นี้, โดย Thai PBS, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://news. 

thaipbs.or.th/content/292730 

๑๖ จาก โอนแลว๒หมื่นลาน! เยียวยา เกษตรกร เคาะวันยื่นอุทธรณคนไมไดเงิน. โดย ขาวสดออนไลน. สืบคนจาก https: 

//www.khaosod.co.th/covid-19/news_4189319 

๑๗ จาก โอด “เยียวยาเกษตรกร” ธ.ก.ส. โอนเงินจายตางธนาคารลาชา. โดย ฐานเศรษฐกิจ. สืบคนจาก https://www. 

thansettakij.com/content/435908 
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ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

ในชวงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ รัฐบาลไดเรงจายเงินเพ่ือชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) 

แกแรงงานนอกระบบใหครบถวนและแกไขปญหาแกกลุมที่ยังไมไดรับเงินเยียวยา ในขณะเดียวกันยังมีแรงงานไดรับ

ผลกระทบจากการเลิกจางหรือลดพนักงาน รัฐบาลมีแผนท่ีจะฟนฟูเศรษฐกิจโดยในเดือนเมษายนไดออกกฎหมาย 

๓ ฉบับ ไดแก พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจ 

และสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชกําหนด 

การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรัฐสภาไดใหความเห็นชอบกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ ดังกลาว เมื่อวันที่  

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๔. มาตรการดานการศึกษาและผลกระทบ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแนวทางจัดการเรียนการสอนทางออนไซด (สถานศึกษา)  

ออนแอร (ทีวีทางไกลผานดาวเทียม) และออนไลน (ทางอินเทอรเน็ต) ในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมน้ัน  

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเริ่มทดลองการเรียนการสอน 

แบบออนไลนและทางไกลผานดาวเทียม ซึ่งพบวามีปญหาและขอจํากัดบางประการ เชน เว็บไซต www.dltv.ac.th 

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมซึ่งเปนชองทางหลักในการเผยแพรการเรียนการสอนแบบออนไลนไมอาจ

รองรับคนใชงานจํานวนมากไมได๑๘ การเรียนทางไกลผานดาวเทียมตองอาศัยอุปกรณหลายชนิด เชน ดาวเทียม

หรือกลองรับสัญญาณทีวีดิจิทัล โทรทัศนที่มีระบบรองรับ (สวนมากเปนรุนจอแบน) เปนตน ทําใหเด็กนักเรียน

จํานวนหน่ึงไมอาจเขาถึงชองทางการเรียนดังกลาวไดเน่ืองจากครอบครัวไมเขาใจในวิธีติดต้ังและใชงานโทรทัศน

และกลองรับสัญญาณ  ในครอบครัวมีบุตรหลานมากกวา ๑ คนและเรียนตางชั้นกันขณะท่ีมีโทรทัศนจํานวนจํากัด 

บางครอบครัวเขาใจผิดวาตองเรียนทางออนไลน จึงซื้อโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนใหแกบุตรหลาน๑๙  

สวนเด็กนักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่หางไกลหรือไมมีไฟฟาใช ซึ่งมีขอจํากัดในการเขาการศึกษารูปแบบดังกลาว 

ยังไมพบวามีแนวทางชวยเหลือท่ีชัดเจนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีรายงานโรงเรียนบางแหงไดมีความพยายาม 

ในจัดการเรียนการสอนแกเด็กในพ้ืนท่ีในรูปแบบตาง ๆ เชน โรงเรียนลองแพวิทยา ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

จัดหองเรียนเคลื่อนทีในโครงการ “ครูหลังมา” โดยไดสงครูออกไปสอนเด็กนักเรียนตามหยอมบานในลักษณะ 

                                           
๑๘ จาก เริ่มแลววันแรก #เรียนออนไลน เว็บลมตั้งแตเชา. โดย ขาวไทยพีบีเอส. สืบคนจาก https://news.thaipbs. 

or.th/content/292574 

๑๙ จาก ประมวลการแสดงความเห็นจากเฟสบุคเพจสาธารณะ "หมอแล็บแพนดา" เรียนออนไลนวันแรกเปนอยางไรกัน

บาง. สืบคนจาก https://www.facebook.com/163628970509962/posts/1355996561273191/ 



๗ 

 

 

คละชั้น๒๐ โรงเรียนบานน้ํามิน ต.แมลาว อ.เชียงคํา จ.พะเยา ซึ่งมีไฟฟาแตไมมีสัญญาณอินเทอรเน็ตและสัญญาณ

โทรศัพท คณะครูไดนําอุปกรณกลองรับสัญญาณโทรทัศนเพื่อการศึกษาไปติดตั้งในหมูบานหวยเดื่อดอยนาง  

ต.รมเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา ซึ่งเปนหมูบานชนเผามง มีนักเรียนของโรงเรียนฯ ประมาณ ๕๐ คน๒๑ เปนตน  

นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ีมี 

ความพรอมและความปลอดภัยจากการระบาดของโควิด-๑๙ ดวย เชน สถานศึกษาใน ๑๐ จังหวัดท่ีไมมีผูปวย  

และ ๔๙ จังหวัดท่ีไมระบาดในรอบ ๒๘ วัน โดยตองจัดใหมีมาตรการปองกันโรคและดานสุขอนามัย๒๒ สวนการดูแล

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

ไดรวมกันกําหนดแนวทางในการดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชวงปดเทอมระยะยาวและมาตรการปองกันโควิด-๑๙ 

ในสถานรับเล้ียงเด็ก และจัดทํามาตรการสําหรับการเปดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ๖ มาตรการ เชน 

การวัดไข การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหาง เปนตน หากสถานการณเอ้ืออํานวยเขาสูสถานการณท่ีผอนปรน

ในลําดับถัดไป เด็กปฐมวัยจะไดไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและใชเวลาในการเรียนตามชวงวัยอยางเพียงพอ๒๓ 

ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลนและการเรียนทางไกลผานดาวเทียมอาจเปนอุปสรรค 

ตอโอกาสเขาถึงการศึกษาของเด็กในครอบครัวท่ีฐานะยากจนและยากจนที่สุด เด็กกลุมชาติพันธุ เด็กที่ตองไดรับ

การชวยเหลือเปนพิเศษ เด็กในพื้นท่ีหางไกลซึ่งไมมีไฟฟาหรือสัญญาณอินเทอรเน็ต โรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นที่

หางไกลซึ่งไมอาจจัดการเรียนออนไลน แมครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะใหจัดการ

เรียนในสถานศึกษาบางแหง แตการจัดการเรียนสําหรับเด็กกลุมนี้เปนเรื่องของโรงเรียนแตละแหง ยังไมมีแนวทาง

หรือการชวยเหลือท่ีชัดเจนจากสวนกลาง  

๕. สถานการณในพื้นที่ภาคใต  

เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มัสยิดสวนใหญในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดเปดให

ประชาชนละหมาดวันศุกรพรอมกันครั้งแรก โดยสํานักจุฬาราชมนตรีไดประกาศผอนปรนใหมีการละหมาดวันศุกร 

                                           
๒๐ จาก ร.ร.หางไกลบนพ้ืนที่สูง ผูปกครองยากจน ไรไฟฟาและอินเตอรเนต ไมพรอมเรียนผานระบบออนไลน. โดย คมชัด

ลึก. สืบคนจาก https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/431272 

๒๑ จาก ครูบานน้ํามิน ขนอุปกรณเรียนทางไกล ใหลูกศิษยชนเผาไดเรียนเสริม ผูปกครอง-นร. สุดปลื้ม. โดย สยามรัฐ. 

สืบคนจาก https://siamrath.co.th/n/156839 

๒๒ จาก “ศธ.”อาจเปดเรียนใน๑๐จังหวัด ที่ไมเสี่ยงโควิด. โดย ฐานเศรษฐกิจ. สืบคนจาก https://www.thansettakij. 

com/content/434700 

๒๓ จาก อธิบดีกรมอนามัย เผย “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” เตรียมพรอมเปดบริการเฟส ๓. โดย มติชนออนไลน. สืบคน

จาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2201353 



๘ 

 

 

รวมถึงการจัดการละหมาดรวมหรือละหมาดใหญในวันส้ินสุดเดือนถือศีลอด หรือ ฮารีรายอ โดยมัสยิดตองใหผูที่จะมา

ละหมาดลงทะเบียนในแบบฟอรมท่ีกําหนดและปฏิบัติตามขอกําหนดดานการปองกันโรคของมัสยิด เชน การสวม

หนากากอนามัย การวัดอุณหภูมิกอนเขามัสยิด และการละหมาดตามจุดที่กําหนด เปนตน๒๔ สวนการชวยเหลือ

ดานอาหารและเครื่องอุปโภค มีรายงานวาหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม๒๕ ไดจัดทําถุงยังชีพบรรจุ 

เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจายใหกับประชาชนในพื้นท่ีที่ไดรับความเดือดรอนและผลกระทบจากสถานการณ 

การแพรระบาดของโควิด-๑๙ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของคนเปราะบาง ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง และเด็กกําพรา 

นอกจากนี้ในพื้นที่อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไดมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกกลุมชาติพันธุ (ชนเผาซาไก 

(มันนิ)) ดวย๒๖ 

สําหรับการชวยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซียท่ีประสงคกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ไดใหบริการออกใบรับรองแพทยโดยไมมีคาใชจาย โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ณ เมืองยะโฮรบารู และวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร นอกจากนี้ ท่ีประชุมศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ ไดมีมติเพิ่มโควตาผูเดินทางเขาประเทศไทยผานจุดผานแดน

ปาดังเบซาร และจุดผานแดนสุไหงโก-ลกอีกวันละ ๒๕ คน จากเดิมดานละไมเกิน ๑๐๐ คนตอวัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 

๑๘ เมษายน จนถึงวันที่ ๒ มิถุนายน มีคนไทยลงทะเบียนเดินทางกลับทั้งส้ิน ๑๕,๖๒๑ คน โดยเดินทางกลับเขา

มาแลว ๑๔,๕๔๕ คน เปนการเดินทางขามแดนผานชองทางถูกกฎหมาย ๑๑,๔๓๙ คน ชองทางธรรมชาติหรือ

ชองทางผิดกฎหมาย ๓,๑๐๖ คน๒๗  

  

                                           
๒๔ จาก มัสยิดกวา ๑,๐๐๐ เเหง ๓ จังหวัดภาคใต เปดละหมาดวันศุกร , โดย ไทยพีบีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/292769 

๒๕ เชน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กระทรวงมหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาคมผูนําอิสลามชายแดนใต 

เครือขายผูหญิงภาคประชาสังคม เปนตน 

๒๖ จาก ชนเผามันนิในปะเหลียนสุดปลื้ม เดินทางรับมอบสิ่งของฝาวิกฤตโควิด - ๑๙, โดย ผูจัดการออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://mgronline.com/south/detail/9630000055453 

๒๗ จาก ๔๖ วันคนไทยจากมาเลยกลับบาน ๑.๔ หมื่นราย, โดย สํานักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www. 

isranews.org/article/south-news/south-slide/89302-fourtysix.html, ๒๕๖๓.  



๙ 

 

 

ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

การปดโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเปนเวลานาน อาจสงผล 

ใหเด็กในพื้นท่ี ซึ่งเปนกลุมที่มีภาวะทุพโภชนาการสูงท่ีสุดในประเทศไทยและหลายคนพึ่งพิงอาหารกลางวัน 

จากโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดรับอาหารอยางเพียงพอหรือมีคุณภาพ๒๘  

นอกจากนี้ มีรายงานวามีประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตบางคนถูกระงับสัญญาณโทรศัพท 

มือถือ อันสืบเน่ืองจากการท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ สวนหนา ขอใหประชาชนในพื้นที่

ลงทะเบียนซิมการด โดยวิธีตรวจสอบใบหนา (Face Recognition) ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ผูทีไ่มดําเนินการ

จะไมสามารถใชโทรศัพทหมายเลขน้ันได๒๙ และจากการสอบถามมูลนิธิผสานวัฒนธรรมทราบวา มีผูรองเรียน 

ในเรื่องนี้ไปยังมูลนิธิฯ กวา ๒๐๐ ราย สวน กสม. ยังไมไดรับการรองเรียนเรื่องดังกลาว ในเรื่องนี้ภาคประชาสังคม

ไดแสดงความกังวลวา ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-๑๙ และการมีมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ ผูท่ีถูก

ระงับสัญญาณโทรศัพทมือถืออาจเขาไมถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปองกัน ควบคุมและรักษาโรคโควิด-๑๙ 

รวมถึงการติดตอส่ือสาร การขอความชวยเหลือดานสาธารณสุขหรืออื่นใด ตลอดจนการศึกษาผานระบบออนไลน

ของเด็กในพื้นท่ี๓๐ 

๖. มาตรการที่เกี่ยวของกับบุคคลกลุมตาง ๆ และผลกระทบ 

๖.๑ คนไรบาน  

ที่ผานมาการใหความชวยเหลือแกคนไรบานและคนในชุมชนแออัด ท่ีทําโดยหนวยงานของรัฐ 

องคกรพัฒนาเอกชนจะเนนการใหความชวยเหลือดานอาหาร ที่อยูอาศัย ตรวจเช้ือโควิด-๑๙ ในพื้นที่ แจกจาย

อุปกรณปองกันโรค (หนากากอนามัย ฯลฯ) เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีรายงานวากระทรวงการคลัง  

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหชวยเหลือ

กลุมเปราะบาง เชน คนชรา เด็ก ผูพิการ คนท่ีตกหลนไมไดรับเงินชวยเหลือ รวมถึงคนไรบาน ซึ่งมีกลุมเปาหมาย

ประมาณ ๑๓ - ๑๔ ลานคน๓๑ ตอมาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบการจายเงินเยียวยา 

                                           
๒๘ จาก เครียด-ขาดอาหาร แรงกดทับชีวิตเด็ก ๓ จว.ใต เมื่อโควิดบิดวิถีเดือนรอมฏอน, โดย เวริคพอยทนิวส, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://workpointnews.com/2020/05/20/unicef-ramadan2020-covid-19/ 

๒๙ จาก ๕ องคกรสิทธิ์ใตรอนแถลงการณยุติตัดสัญญาณมือถือชี้กระทบ ปชช. ชวงโควิด-ละเมิดความเปนสวนตัว,  

โดย ไทยโพสต, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thaipost.net/main/detail/66158 

๓๐ จาก ๕ องคกรสิทธิ์ใตรอนแถลงการณยุติตัดสัญญาณมือถือชี้กระทบ ปชช. ชวงโควิด-ละเมิดความเปนสวนตัว,  

โดย ไทยโพสต, อางแลว. 

๓๑ จาก เตรียมตัวใหพรอม! เดือนหนา "คนมีลูก" รับไปเลย ๓,๐๐๐ บาท. โดย thebangkokinsight. สืบคนจาก https:// 

www.thebangkokinsight.com/360873/ 



๑๐ 

 

 

(๑,๐๐๐ บาทตอเดือน ระหวางพฤษภาคม – กรกฎาคม) ใหแกกลุมเปราะบาง ไดแก เด็กแรกเกิดถึง ๖ ขวบ 

ผูสูงอายุ และผูพิการ จํานวน ๑๓ ลานราย เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน/เบ้ียรายเดือนที่ท้ัง ๓ กลุมไดรับอยูแลว  

แตไมรวมคนไรบาน 

ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

ทั้ งนี้  มีขอสังเกตวาแมคนไรบานจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-๑๙  

และมาตรการของรัฐ (เคอรฟว การใหทํางานจากบาน ฯลฯ) แตความชวยเหลือท่ีไดรับเปนความชวยเหลือ 

โดยสวนราชการบางแหง (กระทรวง พม. องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบกับ

เงื่อนไขการขอรับความชวยเหลือทางการเงินตามมาตรการของรัฐเชน เงินชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) จําเปนตอง

มีเลขประจําตัวประชาชนและบัญชีธนาคาร ทําใหคนกลุมนี้ไมอาจเขาถึงความชวยเหลือทางการเงิน  

๖.๒ ผูสูงอายุ 

ชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม ในบางจังหวัดไดมีคําสั่งกําหนดใหสถานดูแลผูสูงอายุและ 

ผูมีภาระพึ่งพิงบางประเภทเปดใหบริการไดตามเงื่อนไขที่กําหนด สวนครึ่งหลังของเดือน มีรายงานวามีผูสูงอายุ

เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ เพ่ิมขึ้น ๑ ราย ทําใหมีผูสูงอายุท่ีเสียชีวิตรวม ๒๑ ราย หรือรอยละ ๓๖.๘ ของ

ผูเสียชีวิตท้ังหมด ๕๗ ราย๓๒ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหจายเงินเยียวยากลุมเปราะบาง รวมถึงผูสูงอายุ 

จํานวน ๙.๖๖ ลานคน (รายละเอียดตามขอ ๖.๑) ทั้งน้ี หากกลุมเปราะบางดังกลาวไดรับเยียวยาตามมาตรการดูแล

และเยียวยาอื่น เชน โครงการเราไมทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกรอยูแลว กส็ามารถรับเงินเยียวยาตามมาตรการนี้ได๓๓ 

๖.๓ สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เครือขายภาคประชาสังคมไดขอใหกรมอนามัยมีมาตรการแกไข

ปญหาผูหญิงท่ีประสงคทําแทงแตมีอุปสรรค เนื่องจากชวงการแพรระบาดของโควิด-๑๙ สถานบริการสุขภาพ 

บางแหงหยุดใหบริการยุติการต้ังครรภช่ัวคราวเพื่อชวยงานคนหาและดูแลผูปวยติดเชื้อโควิด-๑๙ หรือกําหนด

จํานวน (โควตา) ผูรับบริการ และเพิ่มความเขมงวดในการสงตอผูปวยจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชวง 

การแพรระบาดมีสถานบริการสุขภาพที่ใหบริการลดลงจากเดิม ๑๔๒ แหง เปน ๗๑ แหง มี ๔ แหงที่ใหบริการ 

ยุติการต้ังครรภกรณีอายุครรภ ๑๒ สัปดาหขึ้นไป ในสวนผูหญิงเองมีความกังวลวาอาจตองถูกกักตัวหากเดินทาง

ขามจังหวัด และเส่ียงตอการถูกเลิกจาง เครือขายฯ ขอใหนําเทคโนโลยี “การดูแลรักษาทางไกล (Tele-medicine)” 

มาใชโดยใหแพทยใหคําปรึกษาออนไลนทั้งในชวงกอนและหลังการใชยาในผูหญิงที่ตองการยุติการต้ังครรภท่ีมี 

                                           
๓๒ จาก ไทยพบผูปวยโควิด-๑๙ รายใหม ๒ ราย เสียชีวิต ๑ ราย , โดย LINE TODAY, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https:// 

today.line.me/TH/article/lnzYo0?utm_source=copyshare 

๓๓ จาก ครม.จัดใหอีก ๓ พันบาท เคาะเยียวยาเด็ก-คนแก-คนพิการ ๑๓ ลานคน, โดยขาวสดออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4201141 



๑๑ 

 

 

อายุครรภตํ่ากวา ๑๒ สัปดาห โดยเรื่องนี้ กรมอนามัยขอใหใชวิธีการใหแพทยออกหนังสือสงตัวใหผูหญิงเดินทาง 

ไปรับบริการในจังหวัดที่มีสถานบริการไปกอน เน่ืองจากยังกังวลตอขอเสนอเรื่องการนําเทคโนโลยี “การดูแลรักษา

ทางไกล (Tele-medicine)” มาใช๓๔ 

นอกจากนี้ มีรายงานวากลุมผูประกอบกิจการประเภทสถานบันเทิง ผับ บารขอใหเปดบริการได

โดยกําหนดไวในมาตรการผอนคลายระยะท่ี ๓ ขณะน้ีอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการเฉพาะกิจ

พิจารณาผอนคลายการบังคับใชมาตรการในการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดของโควิด-๑๙๓๕ 

๖.๔ เด็ก 

ชวงเดือนเมษายนถึงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

(กสศ.) ไดใหความชวยเหลือเบื้องตน (อาหาร เตรียมชวยเรื่องคาเทอม) แกเด็กในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัด 

ในครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม มขีอมูลวาบุคลากรทางการแพทยไดแสดงความหวงใยเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ

ของเด็กเนื่องจากปดเทอมนาน โดยเฉพาะในเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสที่ตองพึ่งพิงอาหารกลางวันจากโรงเรียน 

ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ คน๓๖เปนนักเรียนที่มีภาวะทุพโพชนาการซึ่งเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวน 

๒๙,๙๙๑ คน๓๗ และหากเปนนักเรียนที่มีเลขประจําตัวขึ้นตนดวยอักษร G ซึ่งยังไมมีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก  

จะไมไดรับการชวยเหลือเรื่องอาหารกลางวันจากโรงเรียน เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงแก

โรงเรียน วาไมสามารถอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมไดเพราะไมใชราษฎรไทย๓๘ 

ในเรื่องนี้ ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กสศ. ระบุวา 

มีมาตรการใหความชวยเหลือกลุมเด็กยากจนพิเศษ โดย กสศ. จะจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมใหกับนักเรียนที่ไดรับ

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขตอเนื่องจากปการศึกษา ๒๕๖๒ และมีรายชื่อการรับเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

                                           
๓๔ จาก บทความพิเศษ : ‘โควิด-๑๙’กระทบผูหญิง เขาไมถึง‘ทําแทงปลอดภัย’ , โดย แนวหนา, ๒๕๖๓. ๒๑ พฤษภาคม,

สืบคนจาก https://www.naewna.com/likesara/494049 

๓๕ จาก คาดตอ ‘ฉุกเฉิน’ แตคลายล็อกเฟส ๓ เพิ่ม สมช.เห็นใจ ‘นวดไทย-ผับบาร’ ใหชงแนวทางใหมขอไฟเขียว ,  

โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2195253 

๓๖ จาก ปดเทอมนานกระทบปากทองเด็กยากจน ๗.๕ แสนคน ขาดแคลนอาหาร, โดย ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓. ๒๓ 

พฤษภาคม, สืบคนจาก https://www.thansettakij.com/content/normal_news/435611 

๓๗ จาก เรงลดผลกระทบโภชนาการเด็กในชวงเลื่อนเปดเทอม , โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓.๗ พฤษภาคม, สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879514 

๓๘ จาก ยื่นหนังสือถึงนายกฯวอนสนับสนุนงบอาหารกลางวันเด็กรหัส G ๘ หมื่นคน ชี้เปนกลุมเปราะบาง-หวั่นวิกฤตโควิด

ซ้ําเติมจนเลิกเรียนกลางคัน , โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25272& 

fbclid=IwAR2mb0iW8XwGldlHtvzt7iRo4vxDnZ7nxS7q0VegMh6JSPFrl6U_8Xvnp3E 



๑๒ 

 

 

ระดับช้ันประถมศึกษา ปท่ี ๑-๖ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ คน (รวมเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการขางตน) ในอัตราคนละ 

๖๐๐ บาท๓๙ นอกจากน้ี กสศ. มีโครงการ “สูวิกฤติใหนองอ่ิม คนละมือ เพื่อมื้อนอง” โดยรับบริจาคคาอาหาร

กลางวัน ๓๐ วัน วันละ ๒๐ บาท ตอนักเรียน ๑ คน และรวมกับภาคธุรกิจจําหนายขาวสารอาหารแหงในราคา 

เทาทุนหรือตํ่ากวาทุนใหแกโรงเรียน๔๐  

สวนการใหนักเรียนไดรับอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพทางโภชนาการชวงเปดเทอม (ตั้งแต  

๑ กรกฎาคม เปนตนไป) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  

ซึ่งกําหนดประเภทของนม และโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน แบงเปน กรณีการสอนออนไลน/ 

สลับวันเรียนซึ่งจะจายคาอาหารกลางวันแกผูปกครอง กรณีจัดการเรียนการสอนชดเขย สําหรับชวงปดภาคเรียน 

(ระหวางวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให

นักเรียนท่ีไมไดมาโรงเรียนไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันดวย๔๑ 

ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

เมื่อพิจารณาแนวทางจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพชวงปดเทอม ซึ่งมอบใหกระทรวง 

ศึกษาธิการ ดําเนินการรวมกับกระทรวงอ่ืนนั้น ขณะน้ียังไมเห็นมาตรการท่ีชัดเจนท่ีจะประกันวาเด็กนักเรียน

โดยเฉพาะกลุมที่ยากจน มีภาวะทุพโภชนาการ จะเขาถึงการชวยเหลือดังกลาวไดอยางทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กในพื้นที่

หางไกล  

๖.๕ คนพิการ 

คนพิการยังคงประสบความเดือดรอนจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ

มาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะคนพิการรุนแรงท่ีไมสามารถประกอบอาชีพได คนพิการที่ไมมีงานทํา อาทิ 

กลุมหมอนวดพิการ๔๒ ในเดือนเมษายน รัฐบาลขอใหธนาคารอํานวยความสะดวกเรื่องการเปดบัญชีใหแกคนพิการ 

                                           
๓๙ จาก เรงลดผลกระทบโภชนาการเด็กในชวงเลื่อนเปดเทอม , โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓.๗ พฤษภาคม, อางแลว 

๔๐ จาก ก.ศึกษาธิการ สั่งเรงลดผลกระทบโควิด-๑๙ จัดสรรงบคาอาหารชวยนักเรียนในครอบครัวยากจน ,  

โดย WORKPOINTNEWS, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://workpointnews.com/2020/05/08/education-lunce/ 

๔๑ จาก มติ ครม.ที่เกี่ยวของการศึกษา เตรียมจางผูชวยครูปฐมวัย ๑ หมื่นคน และการดําเนินโครงการนมโรงเรียน และ

อาหารกลางวัน , โดย ศธ ๓๖๐, ๒๕๖๓., ๑๙ พฤษภาคม, สืบคนจาก moe360.blog/2020/05/19/มต-ิครม-ที่เกี่ยวของการ/ 

๔๒จาก ขาดรายไดมาหลายเดือน! ‘หมอนวดตาบอด’ เดินสายนวดดีลิเวอรี่ประทังชีวิต, โดย เสนทางเศรษฐีออนไลน, 

๒๕๖๓, ๒๒ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_149970 



๑๓ 

 

 

กระนั้นในครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม พบวาธนาคารหลายแหงปฏิเสธไมใหคนพิการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร๔๓

สงผลใหคนพิการไมสามารถเขาถึงมาตรการดูแลและเยียวยาของรัฐบาลซึ่งตองทําผานบัญชีธนาคาร  อาทิ 

มาตรการเยียวยาชวยเหลือคนพิการในชวงภาวะวิกฤติการแพรระบาดของโควิด–๑๙ (จายครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท

แกคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) พบวาคนพิการไดรับเพียงเบ้ียคนพิการ  

แตยังไมไดรับเงินตามมาตรการนี๔้๔   

ในการแกปญหาขางตน กรมบัญชีกลาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ ไดดําเนินการ ดังน้ี คนพิการท่ีไดรับเบี้ยความพิการอยูแลว ใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชี

คนพิการโดยตรง ซึ่งมีจํานวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ กวาคน สวนผูท่ีไมมีบัญชีธนาคาร ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จายเปนเงินสด ซึ่งมีจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ กวาคน๔๕ คนพิการท่ีไมไดรับเบี้ยความพิการ ซึ่งมี ๖๐,๐๐๐ กวาคน  

ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดโอนเงินเขาบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจายเปนเงินสด 

ทั้งหมดนี ้คาดวาจะจายแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

มาตรการดูแลและเยียวยาเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม คือ มาตรการการชวยเหลือเยียวยากลุม

เปราะบางท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ รวมถึงคนพิการ รายละเอียดในขอ ๖.๑ 

สวนมาตรการดูแลและเยียวยาทางการเงินอ่ืนและปญหาท่ีพบ เชน มาตรการกูยืมเงินทุน 

“ฉุกเฉิน” เพื่อประกอบอาชีพ วงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาทตอคน ขณะนี้อยูระหวางแกไขระเบียบหรือประกาศ 

ที่เกี่ยวของ และการจะไดรับเงินกูตองผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการประจําจังหวัด ซึ่งกระบวนการดังกลาวอาจยุงยากและกอใหเกิดความลาชาตอใชมาตรการดังกลาว๔๖  

และมีธนาคารบางแหงไมยอมใหเด็กพิการทางสติปญญาอายุไมเกิน ๑๘ ป เปดบัญชีธนาคาร แมมีผูปกครอง 

รวมเปดดวย๔๗ มาตรการการพักชําระหนี้คนพิการหรือผูดูแลคนพิการ เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๓ - 

มีนาคม ๒๕๖๔) พบวาตองใหลูกหน้ีและผูค้ําประกันแสดงเจตจํานงและลงนามรับรองตามแบบฟอรมที่กําหนด 

                                           
๔๓จาก คนพิการชี้เขาไมถึงเงินเยียวยาโควิด - ๑๙ เพราะธนาคารไมใหทําธุรกรรมการเงิน, โดย thisable.me, ๒๕๖๓. 

๒๖ พฤษภาคม, สืบคนจาก https://thisable.me/content/2020/05/624 

๔๔จาก รองรัฐบาลเรงเยียวยา "๑๐๐๐ บาท" คนพิการชวง COVID – ๑๙, โดย ไทยพีบีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https:// 

news.thaipbs.or.th/content/292652 

๔๕จาก ไขขอสงสัย คนพิการจะไดรับเงินเยียวยา ผานชองทางใด คนไมมีบัญชีทํายังไง? , โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2204461 

๔๖ จาก ภาคีเครือขายสมาคมคนพิการ ยื่น ส.ว. ขอเขาถึงธุรกรรมการเงิน , โดย เนชั่นทีวี, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https:// 

www.nationtv.tv/main/content/378778244/ 

๔๗ จาก คนพิการชี้เขาไมถึงเงินเยียวยาโควิด - ๑๙ เพราะธนาคารไมใหทําธุรกรรมการเงิน, โดย thisable.me, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://thisable.me/content/2020/05/624 



๑๔ 

 

 

และสงกลับไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกอน ซึ่งสรางความลําบากแกคนพิการ 

ไมใชการพักชําระหนี้ที่เปนไปโดยอัตโนมัต ิ

๖.๖ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิ และกลุมชาติพันธุ 

ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม มีรายงานวากลุมชาติพันธุบางกลุม เชน ชาวเล เกาะหลีเปะ ประสบ

อุปสรรคในการเขาถึงความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐซึ่งกําหนดใหตองลงทะเบียนและมีบัญชีธนาคาร ในครึ่งหลัง

ของเดือนมีรายงานวามีชาวเล เกาะหลีเปะ หลายคนสามารถทยอยเปดบัญชีธนาคารไดดวยความชวยเหลือ 

ของธนาคาร๔๘  ทําใหสามารถเขาถึงมาตรการชวยเหลือไดงายขึ้น 

นอกจากน้ี มีขอเสนอวาผูมีปญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยในประเทศไทยหลายคนมีทะเบียนราษฎร

และเลขประจําตัว ๑๓ หลัก  อาทิ คนที่เขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย ชนกลุมนอยกลุมชาติพันธุ กลุมคนที่ถูก

จําหนายชื่อออกจากระบบทะเบียนราษฎรและอยูในกระบวนการขอคืนชื่อเขาทะเบียนบาน (กลุมคนไทยพลัดถิ่น 

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดระนอง คนไรรัฐที่ตกหลนการสํารวจ) ซึ่งทุกคนไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐ ดังน้ัน มาตรการดูแลและเยียวยาจึงควรพิจารณาใหครอบคลุมกลุมคน

ไรสัญชาติที่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎร และอาศัยในประเทศไทยเปนเวลานานดวย๔๙  

๖.๗ นักโทษและผูตองขังในเรือนจํา  

ครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม มีรายงานวามีเจาหนาที่ราชทัณฑที่ติดเชื้อโควิด–๑๙ จํานวน ๑ ราย 

ที่เรือนจําจังหวัดชุมพร ขณะนี้อยูระหวางเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล๕๐ สวนมาตรการอื่นเพื่อปองกัน 

และควบคุมการแพรระบาดของโรค เชน การมีความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑกับสํานักงานศาลยุติธรรม 

ในการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส และการนําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานระหวาง 

สองหนวยงาน ซึ่งสามารถลดจํานวนผูตองขังที่ตองเดินทางไปศาล จาก ๓๑,๓๙๒ คน เปน ๒๓,๖๕๗ คน๕๑  

                                           
๔๘ จาก ชาวเลหลีเปะทยอยกลับเกาะหลังแหขึ้นมาเปดบัญชีธนาคารบนฝง-ชื่นชมแบงกออมสินใหคิวพิเศษ , โดย สํานักขาว

ชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25174 

๔๙ จาก ไรสัญชาติยังไรสิทธิ เขาไมถึงรัฐเยียวยา , โดย ไทยรัฐออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thairath.co. 

th/news/local/1847119 

๕๐ จาก ไมปรากฏชื่อเรื่อง [เพจเฟสบุค], โดย ประชาสัมพันธ กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www. 

facebook.com/permalink.php?story_fbid=2916380725082499&id=1331371003583487 

๕๑ จาก MOU ศาลยุติธรรม – ราชทัณฑ ไดผล การนําตัวผูตองขังไปศาลลดฮวบ [เพจเฟสบุค], โดย ประชาสัมพันธ  

กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  www.facebook.com/pg/ประชาสัมพันธ-กรมราชทัณฑ-1331371003583487/posts/ 

?ref=page_internal 



๑๕ 

 

 

ตอมาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายผอนคลายการบังคับใชมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโควิด-๑๙ โดยเปดใหมีการเยี่ยมญาติ การรับฝากเงิน และการสั่งซื้อสินคา ซึ่งจะเริ่ม 

ในวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีแนวทาง เชน กอนเขาเยี่ยมใหผูเขาเย่ียมลงทะเบียนลวงหนา เรือนจําจัดชอง

สําหรับเย่ียมญาติหางกัน ๑.๕ - ๒ เมตร ผูเขาเยี่ยมตองผานการวัดอุณหภูมิและสวมหนากากอนามัย  ใหเจาหนาที่

สวมอุปกรณปองกันใบหนา (face shield) ใหเรือนจําทําการรับฝากสิ่งของและจัดใหมีแอลกอฮอลไวใหบริการและ

ใหทําความสะอาดสถานท่ีสําหรับเยี่ยมทุกครั้งหลังการเยี่ยมแตละรอบ รวมท้ังใหเรือนจําหรือทัณฑสถานแตละแหง

จัดทําแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดที่เรือนจําหรือทัณฑสถาน

นั้นตั้งอยู๕๒  

๗. บทวิเคราะหและขอคิดเห็น 

ชวงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม พบวาจํานวนผูติดเชื้อรายใหมมีจํานวนต่ํากวา ๑๐ คนโดยเฉลี่ย 

รัฐบาลใชมาตรการผอนคลายระยะ ๒ และมีความพยายามแกปญหาการเขาไมถึงมาตรการเยียวยาของคนบางกลุม

เพิ่มขึ้น รวมทั้งไดคํานึงถึงผลกระทบอื่นอันเน่ืองจากการแพรระบาดของโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

อยูบาง เชน ปญหาทุพโภชนาการในเด็กชวงปดเทอมนาน และการศึกษาของเด็กในชวงปดเทอมและการเตรียมการ

ชวงเปดเทอม เปนตน กระน้ันพบวามีผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนอยูบาง ดังนี้  

๗.๑ มาตรการจายเงินชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) และมาตรการอื่นที่คลายกัน รัฐบาลไดพยายาม

แกไขปญหาและเรงรัดการจายเงินใหผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ รวมท้ังขยายกลุมเปาหมายมาอยางตอเน่ือง  

แตยังพบวามีผูไดรับผลกระทบบางกลุมไมอาจเขาถึงมาตรการดังกลาวได เชน คนไรบาน คนไมมีสัญชาติไทย 

ซึ่งมีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรและอาศัยในประเทศไทยเปนเวลานาน  

๗.๒ รัฐบาลและกระทรวง พม. ควรพิจารณามาตรการชวยเหลือคนไรบาน และคนไมมีสัญชาติไทย

ที่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรและอาศัยในประเทศไทยเปนเวลานานในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อประกันวา 

กลุมคนดังกลาวจะเขาถึงความชวยเหลือตามความจําเปนในการดํารงชีพและดานสุขภาพเนื่องจากการแพรระบาด

ของโควิด-๑๙  

๗.๓ แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชวงปดเทอม  

(ทางออนไลน ทางไกลผานดาวเทียม) ไมไดมีการส่ือสารใหชัดเจนอยางเพียงพอวานักเรียนทุกคนตองเขาเรียน

หรือไม ทําใหเด็กและครอบครัวมีความกังวล และหลายคนไดพยายามจัดหาอุปกรณการเรียน (ทีวีดิจิทัล  

สมารทโฟน) อันเปนการเพิ่มภาระปญหาทางการเงินใหแกเด็กและครอบครัวมากขึ้น 

                                           
๕๒ จาก กรมราชทัณฑ เปดใหเยี่ยมผูตองขัง!!! [เพจเฟสบุค], โดย ประชาสัมพันธ กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.facebook.com/1331371003583487/photos/a.1340332876020633/29325324868/ 



๑๖ 

 

 

๗.๔ การแกปญหาทุพโภชนาการในเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ตองพึ่งพิงอาหารกลางวันจากโรงเรียน 

เชน เด็กในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เด็กที่ยากจนและยากจนที่สุด เด็กกลุมชาติพันธุ ฯลฯ ท่ีไมไดรับเงิน

สนับสนุนจาก กสศ. ยังมีแนวทางไมชัดเจน มีรายงานเพียงการจัดสรรเงินไปท่ีโรงเรียน แตยังไมมีมาตรการที่ประกัน

วาเงินดังกลาวจะใชเพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ และอาหารน้ันจะไปถึงเด็กท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

อยางแทจริงในชวงปดเทอม   

๗.๕ ขอกําหนดใหคนท่ีอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใตตองลงทะเบียนซิมการดของโทรศัพทมือถือ

แบบจดจําใบหนา หรืออาจถูกระงับสัญญาณมือถือหากไมดําเนินการภายในเดือนเมษายน อาจคํานึงถึงความจําเปน

และความไดสัดสวนระหวางการรักษาความมั่นคงและการปองกันปญหาความไมสงบในพื้นท่ี กับการดูแลสุขภาพ 

การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เนื่องจากอาจทําใหผูถูกระงับสัญญาณมือถือมีอุปสรรค 

ในการเขาถึงขาวสารที่จําเปนในการปองกันและควบคุมการแพรระบาดดังกลาว  

 

 

สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 


