
สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

หรือโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐที่เก่ียวของ ฉบับที่ ๔ 

(ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 

เอกสารฉบับนี้เปนการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ ฉบับที่ ๔ ครอบคลุมระยะเวลาระหวางวันท่ี  

๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนําขอมูลจากแหลงขาวเปดท่ัวไปและขอมูลที่ไดจากสํานักสงเสริมการเคารพ 

สิทธิมนุษยชนมาประมวลและวิเคราะหภายในกรอบของหลักการดานสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเปนภาคีเชนเดียวกับที่ใชในเอกสารสามฉบับท่ีผานมา  

ในชวงรอบรายงานฉบับน้ี รัฐบาลไดเริ่มใชมาตรการผอนคลายระยะที่ ๑ โดยกําหนดประเภทของ

กิจกรรม/กิจการดานเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ดานการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพที่สามารถดําเนินการได

ภายใตขอกําหนดบางประการเพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ เชน การใสหนากากอนามัย  

และการรักษาระยะหางในสถานประกอบการ๑ เพื่อใหประชาชนบางสวนสามารถกลับมาประกอบอาชีพได  

สําหรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ และจากมาตรการของรัฐในชวง

วันที ่๑ – ๑๕ พฤษภาคม มีดังนี ้

๑. สถานการณทั่วไป 

ในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม จํานวนผูติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหมมีแนวโนมลดลง และมี

จํานวนต่ํากวา ๑๐ รายตอวัน ยกเวนวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีมีผูติดเชื้อรายใหม ๑๘ ราย ทั้งหมดเปนผูอยูใน

ศูนยกักตัวผูตองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

เปนครั้งแรกที่ไมมีรายงานผูติดเช้ือโควิด-๑๙  ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสม ๓,๐๒๕ ราย 

รักษาหาย ๒,๘๕๕ ราย เสียชีวิตรวม ๕๖ ราย  

สําหรับสถานการณในภาคใต จากขอมูลเมื่อวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสมจํานวน 

๗๒๖ ราย คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๖ ของผูติดเช้ือสะสมท้ังหมดจํานวน ๓,๐๑๗ ราย จังหวัดภูเก็ตมีผูติดเชื้อมากที่สุด 

คือ ๒๒๔ ราย รองลงมาเปนจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) มีจํานวน ๔๐๘ ราย  

ขอมูลจากกระทรวงการตางประเทศระบุวาระหวางวันท่ี ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดนํา 

คนไทยในตางประเทศกลับประเทศไทยจํานวน ๕๗๗ คน โดยเดินทางจากประเทศฟลิปปนส อินเดีย เยอรมนี  

                                           
๑ ขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับ

ที่ ๖), ใน ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง, วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
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และบังกลาเทศ และมีขอมูลวาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีคนไทยเดินทางกลับประเทศผานจุดผานแดนทาง

บกจํานวน ๓๔๔ คน (ลงทะเบียนไว ๓๗๘ คน) สวนใหญมาจากประเทศมาเลเซีย (๓๒๘ คน) ทุกคนจะตองเขา

สถานท่ีกักกันตัวของพื้นท่ี (Local quarantine)๒  

๒. มาตรการปองกันและลดการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส  

ในการปองกันและลดปญหาการแพรระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ยังคงใชมาตรการ

ฉุกเฉิน (การลดการเคลื่อนยายและการรวมตัวของประชาชน) การรักษาระยะหางทางสังคม ควบคูมาตรการ 

ดานสาธารณสุข และเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ไดประกาศใชมาตรการผอนคลายระยะที่ ๑  

วาดวยการใหดําเนินกิจกรรม/กิจการบางประเภท เชน รานอาหาร ตลาดนัด รานเสริมสวย (เฉพาะตัด สระ ซอย 

แตงผม) สนามกอลฟ สนามกีฬากลางแจง สวนสาธารณะ สถานที่ใหบริการดูแลรักษาสัตว เปนตน๓ ทั้งน้ี 

หนวยงานของรัฐไดมีการสํารวจความคิดเห็นตอการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ 

และมาตรการท่ีเกี่ยวของ๔ รวมถึงความคิดเห็นตอมาตรการการผอนคลาย lockdown ของรัฐ เพื่อติดตามผล

ดําเนินการและกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในระยะตอไป๕ 

ในสวนของการตรวจและคนหาผูติดเชื้อไดมีการปรับเกณฑสอบสวนโรคใหม โดยเพิ่มกลุมผูมี

อาการจมูกไมไดกล่ินหรือไดกลิ่นนอยลง๖ และกําหนดใหมีการคนหาเชิงรุกใน ๖ กลุมเสี่ยง คือ ๑) บุคลากร 

                                           
๒ จาก ศบค.เปดลําดับคิว ‘เที่ยวบิน’ ขนคนไทยตางแดนกลับบาน, โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https:// 

www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2183577 

๓ จาก การผอนคลายใหทํากิจกรรม เริ่ม ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, 

๒๕๖๓, ๑ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.13669504461549 

5/136694707948862/?type=3&theater 

๔ จาก ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, 

๒๕๖๓, ๑๐ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034 

/139960950955571/?type=3&theater 

๕ จาก ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง (ศปม.) ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น

ของประชาชน ตอมาตรการการผอนคลาย lockdown ของรัฐ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๙ 

พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/1398070709 

70959/?type=3&theater 

๖ จาก ไปตรวจฟรี ถาสงสัย และมีอาการครบ ๓ สวนน้ี [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓,  

๘ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/139137617 

704571/?type=3&theater 
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ทางการแพทย  ๒) ผูตองกักในศูนยกักตัว/ตรวจคนเขาเมือง  ๓) คนขับรถสาธารณะ  ๔) พนักงานไปรษณีย  

หรือ พนักงานสงของ  ๕) แรงงานตางดาว และ  ๖) อาชีพเสี่ยง เชน พนักงานในสถานบันเทิง๗ ขอมูล ณ วันท่ี  

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดมีการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-๑๙ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 

(RT-PCR) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานสากล ไปแลว ๒๒๗,๘๖๐ ตัวอยาง คิดเปน ๓,๔๒๑ ตัวอยางตอประชากรหน่ึงลานคน๘ 

จากหองปฏิบัติการเครือขายของกรมวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทยท้ังหมด ๑๕๖ แหงทั่วประเทศ๙  

๓. มาตรการเยียวยาแกผูประกอบการรายยอย/แรงงานกลุมตางๆ 

นับแตวันที่ ๑๐ มีนาคมถึงเดือนเมษายน รัฐบาลไดมีมาตรการดูและเยียวยาดานเศรษฐกิจ 

แกผูไดรับผลกระทบกลุมตาง ๆ ไดแก ผูประกอบการรายยอย (SMEs) แรงงานในระบบ/นอกระบบ ผูประกอบ

อาชีพอิสระ เกษตรกร และไดมีความพยายามแกปญหา (ถามี) เพื่อใหกลุมคนเหลาน้ีเขาถึงการดูแลและเยียวยา

ดังกลาว สําหรับครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม จะเปนการศึกษาความกาวหนาของมาตรการฯ และผลกระทบ 

ดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

๓.๑ ผูประกอบการรายยอย (SMEs)  

ในเดือนมีนาคม-เมษายน รัฐบาลไดมีมาตรการดานสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ลดภาษี บรรเทาภาระ

คาใชจายดานตาง ๆ (คานํ้าประปา คาไฟฟา) สําหรับครึ่งแรกของเดือนน้ี สํานักงานประกันสังคมไดมีโครงการ

สินเชื่อเพื่อสงเสริมการจางงาน วงเงินไมเกิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อใหสถานประกอบการกูเปนทุนหมุนเวียน 

ในกิจการเสริมสภาพคลองเพื่อใหมีศักยภาพในการจางงานอยางตอเน่ือง โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ําและคงท่ี ๓ ป  

ซึ่งสถานประกอบการตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมและจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมมาแลว

ไมนอยกวา ๓ เดือน และหลังจากที่ไดรับสินเช่ือไปแลว ตองรักษาจํานวนผูประกันตนไมนอยกวารอยละ ๘๐  

                                           
๗ จาก การคนหาเชิงรุก ๖ กลุมเสี่ยง [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๙ พฤษภาคม. 

สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/139821320969534/?type 

=3&theater 

๘ จาก การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด -๑๙ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, 

๒๕๖๓, ๕ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.137742971177369 

/137742847844048/?type=3&theater 

๙ จาก หองปฏิบัติการเครือขายของกรมวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศ

ไทย [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID -19, ๒๕๖๓, ๙ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/ 

informationcovid19/photos/pcb.139578010993865/139577900993876/?type=3&theater 
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ของจํานวนผูประกันตน ณ วันที่ไดรับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ ๓ ป ทั้งนี้ เพื่อไมใหสงผลกระทบใหมีการเลิกจาง

ลูกจางในสถานประกอบการ๑๐ ขณะน้ียังไมมีขอมูลสถานประกอบการที่กูเงินภายใตโครงการนี ้

๓.๒ แรงงานในระบบ 

ตามท่ีรัฐบาลมีมาตรการจายเงินทดแทนกรณีวางงานท่ีเปนผลกระทบจากการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งถือเปนเหตุสุดวิสัย๑๑ สําหรับผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในอัตรารอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน ไมเกิน ๙๐ วันนั้น ขอมูลตั้งแตวันท่ี ๒๔ มีนาคม 

– วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระบุวามีผูมายื่นขอรับเงินจํานวน ๑,๐๒๘,๓๓๔ ราย สั่งจายไปแลวจํานวน 

๕๖๘,๖๐๔ ราย (รอยละ ๕๕.๓) เปนเงิน ๓,๐๔๖ ลานบาท สําหรับผูประกันตนท่ียังเหลืออยูจํานวน ๔๕๙,๗๓๐ 

รายนั้น อยูระหวางดําเนินการ ๓๑๓,๔๔๕ ราย และเปนผูประกันตนท่ียังไมมีหนังสือรับรองการหยุดงาน 

๑๔๖,๒๘๕ ราย เพื่อใหจายเงินทดแทนฯ ไดเร็วขึ้น สํานักงานประกันสังคมไดเพิ่มเจาหนาท่ีและระยะเวลาทํางาน

ในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ซึ่งคาดวาจะจายเงินไดภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม๑๒ และแจงวาปญหาสวนหน่ึง

เกิดจากระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานฯ ท่ีลาสมัย๑๓ สวนประเด็นท่ีองคกรดานแรงงานหลายแหงแสดง 

ความไมเห็นดวยเกี่ยวกับอัตราเงินทดแทนตามมาตรการนี้ซึ่งเทากับรอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน นอยกวาอัตรา 

ที่กําหนดตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งนายจางตองจายรอยละ ๗๕ น้ัน๑๔ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให

                                           
๑๐ จาก ประกันสังคม จัดให ๒ แบงค รวมโครงการปลอยสินเชื่อ เพื่อสงเสริมการจางงานใหสถานประกอบการที่ไดรับ

ผลกระทบโควิด -๑๙ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-๑๙,  ๒๕๖๓, ๔ พฤษภาคม. สืบคนจากhttps://www. 

facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/139460737672259/?type=3&theater 

๑๑ กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการกการระบาดของ

โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓, ในราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก, วันที่ ๑๗ เมษายน 

๒๕๖๓. 

๑๒ จาก สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓ สืบคนจาก https://www. 

thaigov.go.th/news/contents/details/30676 

๑๓ จาก ผูประกันตนโวยยังไมไดเงินชดเชยวางงาน ประกันสังคมแจงยอดทะลุ ๑.๒  ลานคน ยันมีพอจายทุกคน, โดย 

ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87509 

๑๔ มาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมด

หรือบางสวนเปนการชั่วคราวดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไม

สามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวัน

ทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ...” 
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คงไวตามอัตราเดิม (รอยละ ๖๒) ไมปรับเพิ่ม เพราะเกรงวาจะกระทบตอในเงินกองทุนประกันสังคม และอาจเปน

ชองทางใหนายจางผลักภาระการจายเงินใหกับกองทุนฯ๑๕   

นอกจากน้ี มีรายงานวาคนงานบริษัทกิจการสิ่งทอแหงหน่ึงในจังหวัดนครปฐมรองเรียนวา

นายจางไมจายคาจาง โดยอางวาบริษัทไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ บริษัทไดหักเงินเดือนไว 

เปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแตไมสงใหกองทุนฯ ลูกจางจึงกังวลวาอาจกระทบตอสิทธิประโยชน (กรณี

เจ็บปวย ชราภาพ) ท่ีตนพึงไดรับ ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแจงวาลูกจางจะไมไดรับผลกระทบ

เรื่องสิทธิประโยชน แตสํานักงานประกันสังคมตองไปไลเบี้ยใหนายจางสงเงินแกกองทุนฯ๑๖ 

เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม มีการเผยแพรประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ใหขอพิพาทแรงงาน 

ที่ตกลงกันไมไดเขาสูการช้ีขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และหามนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน

ในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน๑๗ ซึ่งมีผูแสดง

ความเห็นวา การมีคําสั่งหามนายจางปดงานและหามลูกจางนัดหยุดงาน แมกระทรวงแรงงานอาจมีเจตนาดี 

ในการรักษาความสงบเรียบรอยในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แตคําสั่งดังกลาวอาจทําใหตลาดแรงงานขาดกลไก 

ในการปรับตัวตามสภาวะ ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงเกิดจากการสรางความเปนธรรมในกระบวนการเจรจา

ตอรอง ไมไดเกิดจากการใชคําสั่ง การปลอยใหมีชองทางของการระบายแรงกดดันในตลาดแรงงานและวิกฤติเลิก

จางปดงานนาจะเปนทางเลือกท่ีดีกวา นอกจากน้ี ยังมีผูแสดงความกังวลวาอาจเปนการลดอํานาจตอรอง 

ของลูกจางและองคกรลูกจางหรือสหภาพแรงงาน อาจทําใหเลิกจางไดงายขึ้น และมีแนวโนมเปนการเลิกจาง 

อยางไมเปนธรรม ขณะท่ีมาตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอาจต่ําลง๑๘ 

  

                                           
๑๕ จาก “หมอมเตา”ถอยยังไมเสนอครม.ปรับเพิ่มชวยเหลือผูประกันตนไดรับผลกระทบจากโควิดเปน ๗๕% นักวิชาการ

แนะใหฟงมติบอรด-ผูนําแรงงานความเห็นแตก, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/ 

home/ ?p=25131 และจาก แนะรัฐบาลไมควรหาม 'นัดหยุดงาน-ปดงาน' ชี้อาจทําใหตลาดแรงงานขาดกลไกปรับตัวตามสภาวะ, 

โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87583 

๑๖ จาก คนงานถุงเทาไนลอน หิ้วปนโตรอง ก.แรงงาน หลังนายจางอางโควิด -๑๙ สั่งหยุดงานไมจายคาจาง, โดย ประชาไท, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87640 

๑๗ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเขาสูการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 

และหามนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ, ในราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๗  ตอน

พิเศษ ๑๑๐ ง , วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๑๘ จาก แนะรัฐบาลไมควรหาม 'นัดหยุดงาน-ปดงาน' ช้ีอาจทําใหตลาดแรงงานขาดกลไกปรับตัวตามสภาวะ, โดย ประชาไท, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87583 
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๓.๓ แรงงานนอกระบบ ผูประกอบอาชีพอิสระ  

ตามที่รัฐบาลมีมาตรการจายเงินเพื่อชดเชยรายไดเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทเปนเวลา ๓ เดือน 

ตามโครงการเราไมทิ้งกันใหแกกลุมแรงงานนอกระบบและผูประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีผูถูกปฏิเสธสิทธิจํานวนหน่ึงนั้น 

กระทรวงการคลังไดแกปญหาโดยเปดใหมีการยื่นขอทบทวนสิทธิผานทางเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน.com ตั้งแต

วันที่ ๒๐ เมษายนจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม๑๙ หลังจากน้ันในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ไดเปดรับเรื่องรองทุกขอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาท่ีไมเกี่ยวกับการทบทวนสิทธิถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

(เวนวันหยุดราชการ) ณ กรมประชาสัมพันธ๒๐ หรือรองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมทุกจังหวัด๒๑  

ขอมูลจากกระทรวงการคลัง ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม มีผูผานเกณฑไดรับเงินชดเชยแลว ๑๔.๕ 

ลานราย แบงเปนกลุมผูท่ีผานเกณฑการคัดกรอง ๙.๗ ลานราย และกลุมที่ขอทบทวนสิทธิและผานเกณฑ ๔.๗ 

ลานราย กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินเยียวยาใหผูผานเกณฑภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคมไดประมาณ 

๑๔.๒ ลานราย และสวนที่เหลืออีกประมาณ ๓ แสนรายจะนําไปรวมกับจํานวนผูผานเกณฑที่เพิ่มขึ้นในแตละวัน

จากกลุมขอขอมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและกลุมที่ขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทั้งหมด

ภายในสัปดาหถัดไป สําหรับผูผานเกณฑแตยังไมไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท หากเนื่องจากช่ือบัญชีไมตรง ใหเปล่ียนช่ือ

บัญชี กรณีลงทะเบียนไมสําเร็จเนื่องจากขอมูลบัตรประชาชนไมถูกตอง ซึ่งมีจํานวน ๑.๗ ลานคน กระทรวงการคลัง

อยูระหวางพิจารณามาตรการชวยเหลือที่เหมาะสม๒๒  

                                           
๑๙ จาก ตรวจสอบสถานะเราไมทิ้งกัน รับ ๕,๐๐๐ บาท เที่ยงคืนนี้ หมดเวลายื่นทบทวนสิทธิแลวนะ!, โดย sanook, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.sanook.com/money/759327/ 

๒๐ จาก กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-

19,  ๒๕๖๓, ๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/ 

138780084406991/?type=3&theater 

๒๑ จาก เพื่ออํานวยความสะดวกแกพี่นองประชาชนในตางจังหวัดสามารถรองเรียนการชวยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด-

19 ไดที่ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19,  ๒๕๖๓, ๑๒ 

พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/14071520088 

0146/?type=3&theater 

๒๒ จาก เยียวยา 5,000 บาท 'เราไมทิ้งกัน' ปดเพิ่มขอมูลอาชีพ 15 พ.ค.นี้, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880517 และ จากปญหาและทางแกไข สําหรับผูผานเกณฑ แตยังไมไดรับ

เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https:// 

www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/138768407741492/?type=3&theater 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เห็นชอบแนวทาง 

การชวยเหลือเพิ่มเติมผูไดรับผลกระทบโควิด-๑๙ ในกลุมเปราะบาง กลุมตกหลน กลุมเครือขายทางวัฒนธรรม เชน 

ลิเก ลําตัด และบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬา เชน นักกีฬา นักมวย โดยในกลุมเครือขาย 

ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและกีฬาจะไดรับการชวยเหลือเทากับอาชีพอิสระคือเดือนละ 

๕,๐๐๐ บาทเปนระยะเวลา ๓ เดือน๒๓  

๓.๔ เกษตรกร 

ในเดือนเมษายน รัฐบาลไดเพิ่มใหเกษตรกรเปนกลุมเปาหมายหน่ึงที่จะไดรับการเยียวยา 

ตามมาตรการจายเงินเพื่อชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) เปนระยะเวลา ๓ เดือน ในการดําเนินการตามมาตรการน้ี 

ไดกําหนดวาผูมีคุณสมบัติคือครัวเรือนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกับหนวยงานของรัฐจํานวน ๑๐ ลานราย  มีธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) รับผิดชอบการโอนเงินเขาบัญชี โดยใหตรวจสอบขอมูลเกษตรกร 

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเกษตรกรกลุมแรกที่จะไดรับเงินมีจํานวนกวา ๘ ลานราย๒๔ 

๓.๕ แรงงานตางดาว  

ขอมูลจากกรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ระบุวามีแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ 

(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ท่ีไดรับอนุญาตทํางานท่ัวราชอาณาจักร ๒,๕๕๑,๑๕๒ คน ในจํานวนน้ีเปนแรงงานนําเขา

ตามขอตกลง (MOU) จํานวน ๑,๐๘๖,๔๐๐ คน นอกจากน้ี มีแรงงานที่เขามาทํางานในลักษณะไป-กลับ 

หรือตามฤดูกาลอีก ๕๐,๐๑๘ คน 

เมื่อวันท่ี ๕ พฤษภาคม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาใหแรงงานตางดาว ๒ กลุม 

ที่การอนุญาตใหอยูในประเทศไทยส้ินสุดลงแตไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดเนื่องจากมาตรการ

ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใหสามารถอยูและทํางานในประเทศตอไปไดถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 

ไดแก กลุมท่ี ๑) แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ท่ีเขามาทํางานตาม MOU มีวาระการจางงานครบ ๔ ป 

และระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง และกลุมที่ ๒) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา 

ที่ถือบัตรผานแดนท่ีไดรับอนุญาตใหเขามาทํางานในราชอาณาจักรตามฤดูกาลซึ่งครบวาระการจางงาน 

หรือการอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนส้ินสุดลง  

                                           
๒๓ จาก คลังจายเยียวยา ‘นักกีฬา-นักมวย-ลิเก-ลําตัด’ ๕ พันบาท ๓ เดือน พม.ชงอุมกลุมเปราะบาง ๑๓ ลานคน,  

โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2165916 

๒๔ จาก เช็กสถานะรับเงิน ๕ พันผาน www.เยียวยาเกษตรกร.com เริ่ม ๑๕ พ.ค.๖๓ เปนตนไป, โดย ไทยรัฐออนไลน. 

สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1841133 
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มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เห็นวามาตรการท่ีเกี่ยวกับแรงงานตางดาว

ของรัฐสวนใหญเนนการปองกันและควบคุมโรคมากกวาการเยียวยา แรงงานท่ีอยูในระบบประกันสังคมสวนใหญ 

ไมรูสิทธิประโยชน เมื่อถูกลดวันทํางานหรือถูกเลิกจาง โดยไมมีเงินชดเชยให ตองพยายามหางานใหม ไมสามารถ

กลับบานได จึงมีชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก สวนแรงงานนอกระบบซึ่งประมาณการวามีจํานวนกวา ๑ ลานคน

ไมไดรับการคุมครองจากระบบประกันสังคม๒๕ ผูประสานงานเครือขายองคกรดานประชากรขามชาติและ

นักวิชาการเพื่อแรงงานขามชาติมีความเห็นที่สอดคลองกันวามาตรการของรัฐในการเยียวยาไมครอบคลุมถึง

แรงงานตางดาวท้ังในระยะสั้น เชน เงินชดเชย ถุงยังชีพ และระยะยาว เชน ความชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจาย 

ในการดําเนินการทางกฎหมาย คาใชจายในการขอวีซา เอกสารการทํางาน หลักประกันสุขภาพ เปนตน๒๖  

สําหรับการดูแลและชวยเหลือแรงงานกลุมนี้ กระทรวงแรงงานไดรวมกับสภากาชาดไทย 

ในการใหความชวยเหลือเรื่องการดํารงชีพแกแรงงานตางดาวนอกเหนือจากการใหความรูและอุปกรณ 

ในการปองกันโรค และแรงงานท่ีมีปญหาสามารถขอความชวยเหลือทางสายดวนของกระทรวงแรงงาน ๑๕๖๒  

ซึ่งมีลามแปลภาษาสําหรับแรงงานตางดาว๒๗ นอกจากน้ี มีรายงานท่ีหนวยงานระดับทองถิ่นชวยสํารวจแรงงาน 

ตางดาวในพื้นที่ เพื่อใหทราบถึงความจําเปนและความตองการในการจัดการดูแลท่ีเหมาะสม ท้ังท่ีเกี่ยวกับ 

การปองกันและควบคุมการระบาดของโรค การเลี้ยงชีพและการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานของแรงงานตางดาวและ

ครอบครัว ตัวอยางเชน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งใหความชวยเหลืออุปกรณปองกันโรค 

(หนากากอนามัย) แกแรงงานตางดาวในพื้นที่จํานวน ๖๒ ครอบครัว รวมท้ังไดประสานศูนยสาธารณสุขเขาไปดูแล

ผูปวยติดเตียง ๑ ราย๒๘ เปนตน  

ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ 

๑) กรณีแรงงานในระบบ การจายเงินทดแทนกรณีวางงานคอนขางมีความลาชาเนื่องจาก

ปญหาการยื่นเอกสารไมครบถวนและขอจํากัดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานประกันสังคม นอกจากน้ี 

                                           
๒๕ จาก แรงงานขามชาติ ในวันที่มาตรการเยียวยาโควิด -๑๙ ยังไปไมถึงพวกเขา, โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://prachatai.com/journal/2020/05/87542 

๒๖ จาก ทําไมตองชวยแรงงานขามชาติ: เมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนคือการปองกันโรคที่ดี, โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87619 

๒๗ จาก มาตรการดูแลแรงงานขามชาติ ปองกัน COVID-19 : สถานีประชาชน, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบคนจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=ff1u5Tn0iCs 

๒๘ จาก แรงงานหญิงพมาทอง 4 เดือนวอนขอกลับประเทศ ตกงานแถมสามีไปตอพาสปอรตชวงโควิด-ไมไดกลับมาแสน

เดียวดาย-ยื่นหนังสือกระทรวงแรงงาน เอ็นจีโอหวั่นเชื้อประทุในกลุมตางดาวเหตุอยูกันแออัด-เด็กๆ ไรหนากากอนามัย, โดย สํานัก

ขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25159 
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แรงงานบางสวนมีความกังวลวาอาจมีกรณีนายจางหลีกเลี่ยงการจายเงินชดเชยกรณีหยุดกิจการท่ีไมใชเหตุสุดวิสัย

อันเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามมาตรา ๗๕ ของกฎหมายคุมครองแรงงาน อยางไรก็ตาม  

ยังไมพบรายงานกรณีที่เปนการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามมาตราดังกลาว รวมทั้งยังไมปรากฏผลกระทบจากคําสั่ง

หามนายจางปดงานและหามลูกจางนัดหยุดงานของกระทรวงแรงงาน 

๒) ในสวนของมาตรการเงินชดเชยรายไดเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทแกแรงงานนอกระบบ 

และผูประกอบอาชีพอิสระ รัฐบาลมีความพยายามท่ีจะดูแลผูไดรับผลกระทบใหครอบคลุมกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง

โดยมีการเพิ่มกลุมเปาหมายที่จะไดรับการเยียวยาเปนระยะ รวมทั้งมีความพยายามแกปญหาท่ีเกี่ยวกับกลไก 

การทํางานของหนวยงานของรัฐ และอยูระหวางการพิจารณาหามาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบกลุมอื่น 

ที่ไมเขาขายไดรับเงินชดเชยดังกลาวตอไป  

๔. มาตรการดานการศึกษาและผลกระทบ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ไดเล่ือนเปดภาคเรียนเปนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เน่ืองจาก

สถานการณแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ และเพื่อใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่ตองคํานึงถึง 

ความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนท่ีเกี่ยวของนั้น ศธ. ไดจัดทําแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น 

ของหนวยงานในสังกัด๒๙ มีการออกแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพื้นที่ ท้ังออนไซต (สถานศึกษา)  

ออนแอร (ทีวีทางไกลผานดาวเทียม) และออนไลน (ชองทางอินเทอรเน็ต) และมีการเตรียมทักษะที่สําคัญใหกับ

ผูเรียน แตหากสถานการณปลอดภัย จะมีการเรียนที่โรงเรียนตามเดิม การตัดสินใจจัดการเรียนการสอนตาง ๆ  

จะอยูบนพื้นฐานการสํารวจความตองการของครู นักเรียน ผูปกครอง และจะมีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม

โดยคํานึงถึงการใหความรูตามชวงวัย ขณะเดียวกัน ศธ. ไดพิจารณาจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลาพัก โดยแบงการเรียนการสอนออกเปน ๒ เทอม แตละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ ๑/๒๕๖๓ จํานวน ๑๗ 

วัน และในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ จํานวน ๓๗ วัน รวมท้ังส้ิน ๕๔ วัน๓๐ 

นอกจากน้ี ในครึ่งแรกของเดือนน้ี ยังมีรายงานวามีการเรียกรองใหสถานศึกษาลดหรือคืน

คาใชจายจากการลงทะเบียนเรียน (คาเทอม) เปนระยะ ๆ  แมสถานศึกษาหลายแหงจะไดมีมาตรการชวยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาดวยการคืนหรือลดคาเทอม คาหอพัก หรือคาใชจายอื่น ๆ แลว แตนักเรียน นักศึกษา  

หรือผูปกครองบางสวนยังคงไมไดรับการชวยเหลือหรือไมพอใจกับการไดรับความชวยเหลือ เชน การเรียกรอง 

                                           
๒๙ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานัก 

งานคณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

๓๐ จาก ศบค.แจงยิบ ‘เปด-ปด’ ภาคเรียนใหมป’๖๓ พรอมแนวทางรับมือเรียนออนไลน, โดย มติชนออนไลน. สืบคนจาก 

https://www.matichon.co.th/education/news_2177565 
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ขอคืนคาเทอมของกลุมผูปกครองนักเรียนเรียกรองตอโรงเรียนเอกชนแหงหน่ึงใน จ.นครราชสีมา๓๑ และ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๓๒ เปนตน  

ปญหา ขอจํากัด และผลกระทบ 

๑) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังกลาวอาจทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัว

ที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไมมีอุปกรณดิจิทัลที่บาน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เด็กจําเปนตองไดรับการเอาใจใส หากผูปกครองไมมีความพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน 

อาจทําใหเกิดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติยังสะทอน 

ใหเห็นความเหลื่อมลํ้าสูงในการเขาถึงอุปกรณดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน และครัวเรือนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา ๘ หมื่นคนอยูในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง๓๓  

๒) มีรายงานวาเด็กนักเรียนยากจนพิเศษซึ่งสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงรายจํานวน

กวา ๒ หมื่นคน จะไดรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาเปดเทอม เนื่องจากชวงเปดเรียนเด็กจะไดรับประทาน

อาหารกลางวันและอาหารวางท่ีโรงเรียน การปดเรียนนานอาจทําใหเด็กกลุมน้ีขาดแคลนอาหารจําเปน และอาจทํา

ใหเกิดภาวะทุพโภชนาการในกลุมเด็กชาติพันธุได๓๔ 

๕. สถานการณในพ้ืนที่ภาคใต  

เมื่อตนเดือนพฤษภาคม มีรายงานพบผูติดเชื้อรายใหมในตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

เปนผูมีประวัติเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งไดผานการกักตัวสังเกตอาการ ๑๔ วันแลวใหกลับบาน จากนั้น 

จึงมีอาการปวย ซึ่งคาดวานาจะเกิดจากการสัมผัสเชื้อในประเทศ ตอมาจังหวัดนราธิวาสไดเพิ่มมาตรการควบคุม

                                           
๓๑ จาก ผูปกครองรองอิศรา หยุดเรียน สอนออนไลน รร.อินเตอรโคราช ใหสวนลดแทนคืนคาเทอม, โดย สํานักขาวอิศรา. 

สืบคนจาก https://www.isranews.org/article/isranews/88571-EDUCOV.html 

๓๒ จาก นศ.วลัยลักษณ รอน จม.เปดผนึกถึง รมต.รองมหา’ลัย เรงคืนคาเทอม, โดย ประชาไท. สืบคนจาก https:// 

prachatai.com/journal/2020/05/87562 

๓๓ จาก การศึกษาพื้นฐานในยุค โควิด -๑๙: จะเปด-ปดโรงเรียนอยางไร?, โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

สืบคนจาก https://tdri.or.th/2020/05/basic-education-in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/ 

๓๔ จาก ปญหาโภชนาการเด็กชาติพันธุ, โดย ไทยพีบีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  https://www.youtube.com/watch?v 

=66hFC0J4Qc4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ntBOXPIGBWTQ1P2J3gYmv-uTcM8GhR-wrEqu7UOEDc74SXRXz0 

kijoCs 
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การเดินทางเขาออกในระดับตําบล ไดแก การปดตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส๓๕ สวนจังหวัดภูเก็ต  

นับแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป เปดใหประชาชนสามารถเดินทางระหวางตําบลได ยกเวนพื้นท่ีที่ยังมี

ความเสี่ยงตอการระบาดของโรค ใหคงมาตรการปองกันและควบคุมโรคไวตามเดิม๓๖ และในสวนของจังหวัด

ระนองไดผอนปรนใหชาวสวนจากจังหวัดชุมพรเดินทางเขาบางพื้นท่ีไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด๓๗  

สําหรับปญหาสถานท่ีกักตัวของจังหวัดนราธิวาสไม เพียงพอนั้น มีขอมูลวาตั้งแตวัน ท่ี  

๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีผูเดินทางเขาประเทศไทยผานดานพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมท้ังสิ้น 

๓,๗๔๑ คน เปนผูที่เดินทางเขามาอยางถูกกฎหมาย จํานวน ๑,๓๙๖ คน และผิดกฎหมาย จํานวน ๒,๓๔๕ คน๓๘ 

ขณะที่สถานที่กักตัว (Local quarantine) ที่จังหวัดฯ เตรียมไว ๓ เฟส จํานวน ๑๑๔ แหง๓๙ อาจไมเพียงพอ 

ตอการรองรับหากมีผูตองเขารับการกักตัวมากกวาน้ีเน่ืองจากตองรองรับคนไทยที่เขามาทางจุดผานแดนทางบก 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และผูมีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาสที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงในจังหวัดอื่น 

อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนจังหวัดนราธิวาสไดมีการเปดสถานท่ีกักตัวเฟสที่ ๔ ซึ่งจะสามารถรองรับผูเขารับ 

การกักตัวไดประมาณ ๕๘๐ – ๖๐๐ คน๔๐ 

๖. มาตรการที่เกี่ยวของกับบุคคลกลุมตางๆ และผลกระทบ 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ไดมีการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบไวรัสโควิด-๑๙ 

(ประกอบดวยปลัดกระทรวง ๑๐ กระทรวง) เพ่ือพิจารณาแนวทางชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบกลุมตาง ๆ 

                                           
๓๕ จาก ส่ังปด "แวง" หลังพบผูติดโควิดเพิ่ม - รพ.สุไหงโกลกกัก ๖๒ หมอ พยาบาล, โดย สํานักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/88449-wang.html 

๓๖ จาก ภูเก็ตปลดล็อก ยกเวนพื้นที่ เสี่ ยงโรคระบาด คาดเริ่ ม  ๑ พ.ค.นี้ ,  โดย เนชั่น , ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.nationtv.tv/main/content/378773593/ 

๓๗ จาก ชาวสวนชุมพร เตรียมเฮ หลัง จ.ระนอง จะอนุญาตเดินทางเขาสวนไดแลว เริ่มตั้งแตวันพรุงนี้, โดย คมชัดลึก, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.komchadluek.net/news/local/429895 

๓๘ จาก คนไทยในมาเลเซียยังคงลักลอบเดินทางกลับเขามาประเทศไทย โดยใชชองทางธรรมชาติริมฝงแมน้ําโก-ลก 

อยางตอเนื่อง, โดย สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail /TCATG 

200510181514122 

๓๙ จาก ผูวาฯ นราฯ สงตัวผูถูกกักกันครบ ๑๔ วันกลับบาน, โดย INNnews, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.inn 

news.co.th/regional-news/news_664238/ 

๔๐ จาก ผูวาฯ นราธิวาส เปดเผยวา ศูนย Local Quarantine จังหวัดนราธิวาสมีเพียงพอ สามารถหมุนเวียนใชงานได

อยางตอเนื่อง พรอมกําชับใหอําเภอตาง ๆ เยี่ยมสอบถามความเปนอยูอยางตอเนื่อง, โดย สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200510174604113 
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นอกจากที่ดูแลแรงงาน ลูกจาง และอาชีพอิสระ ๑๖ ลานคนไปแลว โดยจะครอบคลุมกลุมที่ตกหลนท้ังกลุมเปราะบาง 

ไดแก เด็กแรกเกิด ผูสูงอายุ คนพิการ และคนไรบาน เครือขายวัฒนธรรม เชน ผูประกอบอาชีพนาฏศิลป ลิเก 

บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬา และกลุมชายขอบที่เขาไมถึงอินเทอรเน็ต บุคคลลมละลาย เปนตน 

ซึ่งท่ีประชุมไดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปพิจารณาท้ังจํานวนและรูปแบบมาตรการ และจะนํามาหารือกันอีกครั้ง

ภายใน ๒ สัปดาห กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับผลกระทบตอกลุมบุคคลท่ีพบรายงานในชวงครึ่งแรก 

ของเดือนพฤษภาคมมีดังน้ี 

๖.๑ คนไรบาน คนในชุมชนแออัด 

ขอมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุวา ปจจัยสําคัญที่ทําให

คนไรบานเพิ่มสูงขึ้นมาจากภาวะการวางงานและเขาไมถึงที่อยูอาศัย การใหความชวยเหลือชวงการแพรระบาด 

(เดือนมีนาคม-เมษายน) โดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง องคกรพัฒนาสังคม เปนการให

ความชวยเหลือเกี่ยวกับการใหอุปกรณปองกันโรค (หนากาก เจลลางมือ) อาหาร ความรูในการปองกันโรค จัดที่พัก

ชั่วคราว จัดจุดใหความชวยเหลือสําหรับคนจนเมือง เชน การจัดกิจกรรม “ครัวกลาง” ของ พม. เพื่อให 

ความชวยเหลือดานอาหารแกชุมชน ๒๘๖ แหงในกรุงเทพมหานครภายใตการดูแลของการเคหะแหงชาติและสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)๔๑ ปลัดกรุงเทพมหานครใหขอมูลจากการสํารวจเบ้ืองตนวามีคนไรบาน 

ในกรุงเทพฯ ประมาณ ๑,๓๐๐ คน พม. ไดลงพื้นท่ีสวนลุมพินีและสถานีรถไฟหัวลําโพงเพื่อทําความเขาใจและ 

เชิญชวนคนไรบานเขามาพักอาศัยในที่พักท่ีรัฐจัดให ผลจากการดําเนินการไดมีการสงคนไรบานสวนหน่ึง 

กลับภูมิลําเนา บางรายสมัครใจเขาอยูในที่ท่ี พม. จัดให แตบางรายยังไมประสงคขอรับความชวยเหลือดานที่อยู

อาศัย๔๒  

๖.๒ ผูสูงอาย ุและเด็ก 

ในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมน้ี มีรายงานวามีผูเสียชีวิตจากการติดเช้ือโควิด-๑๙ จํานวน  

๒ รายซึ่งเปนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) ท้ัง ๒ ราย และมีรายงานวามีผูสูงอายุฆาตัวตายจํานวน ๒ คน เน่ืองจาก

รูสึกเครียดจากปญหาเศรษฐกิจอันเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐ 

ที่เกี่ยวของ เม่ือเดือนเมษายน  

ในสวนของมาตรการเกี่ยวกับสถานสงเคราะห ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม รัฐบาลไดกําหนด

แนวทางใหสถานดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงที่มีการพักคางคืนสามารถเปดบริการตอไป และรับผูสูงอายุเขามา

ดูแลเพิ่มเติมได โดยตองจัดใหมีมาตรการปองกันโรคตามท่ีราชการกําหนด สวนสถานดูแลผูสูงอายุและผูที่มีภาวะ

                                           
๔๑ จาก พม.ผุด “ครัวกลาง”นํารองชุมชน กทม.,” โดย กรุงเทพธุรกิจ, วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๔๒ จาก คนไทย...ไมทิ้งกนั ยุคโควิดชีวิตเรรอน, โดย ไทยรัฐ. วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
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พึ่งพงิระหวางวันยังไมใหเปดบริการ ท้ังนี้ไมรวมสถานสงเคราะหผูสูงอายุที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ องคกร

เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น๔๓ 

มาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับเด็กนับแตเริ่มระบาดของโควิด-๑๙ เชน การชวยเหลือเบื้องตน 

(อาหาร เตรียมชวยเหลือเรื่องคาเทอม) แกเด็กในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัดจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.)  ในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม พม. ไดออกมาตรการที่ เกี่ยวของกับเด็ก ไดแก  

๑) สนับสนุนนมผงสําหรับเด็กเล็กใหแกแมท่ีตกงาน ไมมีรายได โดยกองทุนคุมครองเด็ก (งบประมาณ ๗.๗  

ลานบาท)  ๒) เตรียมสถานท่ีรองรับเด็กที่ไมมีผูดูแลเนื่องจากผูปกครองติดเช้ือโควิด  ๓) มีศูนยใหคําแนะนําปรึกษา

ปญหาดานเด็ก เยาวชน และครอบครัวในทุกจังหวัด และจัดตั้งศูนยประสานงานดานเด็กและสตรีในจังหวัด

ชายแดนภาคใต และ  ๔) เปดตลาดนัดขายสินคาออนไลนโดยกลุมสภาเด็กและเยาวชนผาน Facebook๔๔ 

๖.๓ สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ 

ตามที่ไดรายงานผลกระทบของมาตรการส่ังปดสถานบันเทิงและเคอรฟวตอสตรีและบุคคล

หลากหลายทางเพศซึ่งประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา และผูประกอบอาชีพ 

นวดแผนโบราณ ซึ่งกลุมหลังกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามชวยเหลือเพื่อใหสามารถไดรับเงินชดเชยรายได 

(๕,๐๐๐ บาท) นั้น ในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม มีรายงานวาผูประกอบอาชีพนวดแผนโบราณบางคน 

ยังไมไดรับเงินชดเชยรายไดดังกลาว สวนพนักงานบริการ (sex worker) ท้ังสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ 

ไดรับความชวยเหลือดานอาหารและสิ่งจําเปนอยูบางจากภาคประชาชนและองคการพัฒนาเอกชน พนักงาน

บริการ (sex worker) บางรายไดรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท แตบางรายถูกปฏิเสธสิทธิเน่ืองจากขอมูลไมถูกตอง

และไดขอทบทวนสิทธิแตยังไมทราบผล๔๕  

สวนมาตรการชวยเหลืออื่นที่เกี่ยวกับสตรี เชน มาตรการของ พม. ไดแก จัดหาที่พักช่ัวคราว

และฝกอาชีพใหแกแมเลี้ยงเดี่ยวที่ตกงาน ขาดรายได แลไมมีท่ีอยูอาศัย โดยจัดทําหลักสูตรฝกอาชีพระยะสั้น

ออนไลนเผยแพรทาง YouTube๔๖ 

                                           
๔๓ จาก เลขาฯ สมช.ส่ังผอนผันสถานดูแลผูสูงอายุทั่วปท. คางคืนเปดตอได -เชาไปเย็นกลับใหปด , โดย สํานักขาว 

อิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.isranews.org/article/isranews/88460-CovOld.html 

๔๔ จาก พม.สรุปเยียวยาโควิด-19 กลุมเปราะบางในสังคม ๘ ดาน ๒๗ มาตรการ , โดย LINETODAY, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://today.line.me/TH/article/rweV78?utm_source=copyshare 

๔๕ จาก เซ็กซเวิรกเกอร อาชีพบริการโลกจํา แตรัฐลืม , โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.mati 

chon.co.th/local/quality-life/news_2173964 

๔๖ จาก พม.แถลงชวยเหลือเยียวยากลุมเปราะบางในสังคมที่เดือดรอนจากโควิด -๑๙, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๖๓.  สืบคนจาก https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=27764 
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๖.๔ คนพิการ 

ในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม มีรายงานวาการใชหนากากอนามัยจะเปนอุปสรรค 

ในการสื่อสารสําหรับคนพิการทางการไดยินเพราะไมสามารถเห็นรูปปากหรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรูสึก

ผานใบหนา๔๗  นอกจากนี้ยังพบ “ชุมชนไรเสียง” ใตสะพานพระราม ๙ ซึ่งเปนชุมชนที่มีคนพิการทางการไดยิน 

อยูรวมกับคนปกติประมาณ ๑๘๐ คน สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานทําความสะอาด คนสวน ขอทาน  

คนเก็บขยะ คนกลุมน้ีไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ทําใหตกงาน ขาดรายได ปจจุบันไดอาศัยเงินสงเคราะหภาครัฐ

เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม หลังจากชุมชนดังกลาวเปนท่ีรับรูมากขึ้น จึงมีผูใหความชวยเหลือ

แกชุมชนไรเสียงโดยบริจาคสิ่งของจําเปนในการดํารงชีวิต สวนกระทรวง พม. ไดเตรียมจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหคนใน

ชุมชนดังกลาว๔๘ 

นอกจากน้ี มีรายงานวา คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการบางคนยังไมไดรับเบ้ียผูพิการ 

และพบอุปสรรคในการจายเงินเยียวยาแบบจายครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท กรณีไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งกรม

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแกปญหา โดยขอใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินนอกงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจายเงินใหคนพิการในพื้นท่ี๔๙ และยังคงพบวามีคนพิการท่ีอยู ในขาย 

จํานวนหน่ึงไมสามารถลงทะเบียนเขารับเงินเงินชดเชย (๕,๐๐๐ บาท) ไดเอง ตองจางผูอื่นมาชวย อันสะทอนถึง

ความซับซอนของระบบลงทะเบียนที่กระทบตอคนพิการ๕๐ สวนมาตรการผอนคลายสําหรับกิจกรรม/กิจการ 

บางประเภท เชน รานอาหาร ตลาดนัด ฯลฯ ไมมีความชัดเจน เจาของกิจการยังไมกลาเปดทําการ ซึ่งทําให 

คนพิการท่ีคาสลากกินแบงยังไดรับความเดือดรอน๕๑  

                                           
๔๗ ปจจุบันมีคนพิการทางการไดยินจํานวน ๓๘๒,๖๑๕ คน หรือรอยละ ๑๘.๘๗ จากทะเบียนคนพิการทั้งหมดจํานวน ๒ 

ลานคน ขอมูลจาก ‘ผลิตหนากากผาใสใหคนหูหนวก เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโควิด -๑๙, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.thairath.co.th/news/society/1827118 

๔๘ จาก ชุมชนคนไรเสียงไดรับผลกระทบจากโควิด๑๙, โดย เนชั่นทีวี, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.nationtv.tv/ 

main/content/378775875/ 

๔๙ จาก ‘พม.ตรัง ช้ีแจงกรณีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ แตไมไดรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ กรมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โดย สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/ 

News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200513151114003 

๕๐ จาก ‘หนุมพิการครึ่งทอนทํารายการเยียวยาไมได ยอมจายเงินพันใหเพื่อนบานชวย, โดย โพสตทูเดย, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.posttoday.com/social/local/622832 

๕๑ จาก ‘กลัวเจง! 'กลุมคนพิการ'นัดรวมพลทําเนียบฯพรุงนี้ รอง'บิ๊กตู-ผวจ.'ไฟเขียวที่ขายหวย, โดย แนวหนา, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://www.naewna.com/politic/490737 
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สวนการใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ 

เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ขอใหธนาคารทุกแหงอํานวยความสะดวกในเรื่องนี้แกคนพิการท่ีไมสามารถเดินทาง

ไปเปดบัญชีไดดวยตนเอง๕๒ อีกท้ัง กระทรวง พม.อยูระหวางการเสนอใหปรับเงินเบ้ียผูพิการตามประเภท 

ของความพิการ โดยใชเงินจากเงินกู ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไขปญหา 

เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

พ.ศ. ๒๕๖๓๕๓ 

๖.๕ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิ และกลุมชาติพันธุ 

ผลกระทบตอผูมีปญหาสถานะและกลุมชาติพันธุยังคงเปนลักษณะเดียวกับท่ีรายงานในเดือน

เมษายน กลาวคือ การตกงาน ขาดรายได มีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนอาหาร มีความลําบาก 

ในการเดินทาง เขาไมถึงความชวยเหลือจากรัฐ การใหความชวยเหลือคนกลุมนี้ทําโดยองคกรพัฒนาเอกชน  

ภาคประชาชน และการชวยเหลือกันเองระหวางชุมชน เชน โครงการ ขาวแลกปลา ชาวเลชาวดอย ฝาวิกฤติ 

โควิด-๑๙๕๔ การสงมอบขาวใหกันจากดอยสูดอยของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แกงกระจาน๕๕ เปนตน และมีรายงานวา

คนกลุมชาติพันธุท่ีตองการความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐซึ่งกําหนดใหลงทะเบียนและมีบัญชีธนาคารประสบ

อุปสรรคมาก อาทิ ชาวเล เกาะหลีเปะ ที่ตองเดินทางขึ้นฝงเพื่อเปดบัญชีธนาคาร ตองใชเวลาหลายวันจึงจะเปด

บัญชีไดเนื่องจากธนาคารจํากัดการใหบริการเพียงวันละ ๕๐ ราย๕๖ ซึ่งตองเสียคาใชจายมากสําหรับเปนคาเดินทาง

และคาใชจายในการดํารงชีวิตระหวางรออยูบนฝง  

  

                                           
๕๒ จาก 'กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ' ชงชวยคนพิการชวงโควิด, โดย เดลินิวส,  ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.daily 

news.co.th/politics/773733 

๕๓ จาก เพิ่มเยียวยาโควิด ๑๓ ลานคน ดูแลกลุม “ผูพิการ-สูงอายุ-นักกีฬา”, โดย ประชาชาติธุรกิจ,  ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.prachachat.net/finance/news-458731 

๕๔ จาก เศรษฐวัฒนธรรม P2P Resolution นวัตกรรมสังคมในสถานการณวิกฤต, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก  https://transbordernews.in.th/home/?p=25033 

๕๕ จาก ชาวบานบางกลอยสุดเกรงใจ ขาว ๗ ตันจากกะเหรี่ยงตนน้ําปงถึงมือกะเหรี่ยงตนน้ําเพชร หวั่นเดือนหนาวิกฤต

หนักเหตุไรที่ดินปลูกขาว, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  https://transbordernews.in.th/home/?p=25027 

๕๖ จาก เกาะหลีเปะราง-ชาวเลครึ่งพันแหขึ้นฝงเปดบัญชีธนาคาร หวังเงินชวยเหลือจากมาตรการรัฐบาลหลังเดือดรอน

หนัก, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  https://transbordernews.in.th/home/?p=25112 
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๖.๖ ผูตองขังในเรือนจําและผูอยูในคายผูลี้ภัย 

เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน กรมราชทัณฑขยายงดเวลาเยี่ยมผูตองขังที่เรือนจําออกไปจนถึงวันท่ี 

๓๑ พฤษภาคม จากเดิมที่งดเวลาเยี่ยมถึง ๓๐ เมษายน๕๗ โดยใหเยี่ยมผานแอปพลิเคชั่น “Line Visit” ซึ่งมีเงื่อนไข 

เชน เยี่ยมได ๑ ครั้งตอเดือน ไมเปนผูตองขังท่ีทําผิดวินัยหรือถูกตัดสิทธ์ิเนื่องจากเผยแพรภาพหรือวิดีโอขณะเยี่ยม

ผานแอปพลิเคช่ันดังกลาว๕๘ รวมท้ังไดมีบันทึกขอตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ในการพัฒนาการดูแล

รักษาผูตองขังท่ีปวยซึ่งเกินสมรรถนะในการรักษาของกรมฯ๕๙  ขอมูลระหวางวันท่ี ๑ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ยังไมพบผูปวยโควิด-๑๙ รายใหมในระบบราชทัณฑ และมีขอมูลวาเรือนจําบางแหงมีมาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโควิด-๑๙ เชน เรือนจํากลางคลองเปรมจัดการอบรมเรื่องการปองกันแกเจาพนักงานและบุคลากรทางการแพทย 

เรือนจําจังหวัดชัยภูมิจัดตั้งจุดลางมือสําหรับผูตองขัง 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม มีรายงานวาพบผู ติดเช้ือโควิด-๑๙ ในคายผู ล้ีภัยชาวโรฮีนจา 

ในประเทศบังกลาเทศ สําหรับประเทศไทยซึ่งมีท่ีพักพิงชั่วคราวบริเวณพรมแดนไทย-เมียนมา ๙ แหง มีจํานวน 

ผูล้ีภัยที่อาศัยในท่ีพักพิงดังกลาว ๙๓,๓๓๓ คน๖๐ ยังไมมีรายงานวามีผูติดเชื้อโควิด-๑๙ ในคายล้ีภัยทั้ง ๙ แหง  

แตก็ไมมีขอมูลวาไดมีการใชมาตรการดานสาธารณสุข (คัดกรอง ปองกัน) ในที่พักพิงชั่วคราวนี้เชนกัน สวนการดูแล

ผูตองกักในหองกัก ของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองซึ่งมีรายงานวาพบผูติดเช้ือ (รายละเอียดตามขอ ๕) ไดมี

หนวยงานของรัฐเขาไปดูแลแลว  

๗. บทวิเคราะหและขอคิดเห็น  

๗.๑ สถานการณสําคัญในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมคือการที่รัฐบาลผอนคลาย

มาตรการเพื่อใหธุรกิจบางประเภทที่มีความเส่ียงตํ่ากลับมาเปดกิจการไดเพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการ

ดํารงชีวิตของประชาชน ควบคูกับการเรงจายเงินเยียวยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทใหแกผูที่ผานเกณฑแลวประมาณ 

                                           
๕๗ จาก กรมราชทัณฑขยายเวลางดเยี่ยม ๑ เดือน ควบคุมการระบาดโควิด -๑๙, โดย ผูจัดการออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000045470 

๕๘ จาก ยุติธรรม ใหเยี่ยมญาติผาน LINE Visit เตือนอยานําภาพสนทนาไปเผยแพรตอ จะถูกตัดสิทธิเยี่ยม, โดย  

เดอะสแตนดารดทีม, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://thestandard.co/ministry-of-justice-allow-family-meeting-through-

line-visit/ 

๕๙ จาก สตช.ลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมราชทัณฑ เพิ่มศักยภาพรักษาผูตองขังปวย, โดย สํานักขาวไทย, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://www.mcot.net/viewtna/5eabab42e3f8e40af943ce71. 

๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๖๒, รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ป ๒๕๖๒, สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หนา ๑๔๘ 
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๑๔ ลานคน แมมีรายงานวามีปญหาอยูบาง เชน การไมอาจเขาถึงการเยียวยาสําหรับของคนบางกลุมหรือบางคน 

แตรัฐบาลไดพยายามแกไขปรับปรุงเปนระยะ เชน เพิ่มกลุมเปาหมาย จัดใหมีชองทางรองเรียน ปรับปรุงกลไก 

การดําเนินการ เปนตน นอกจากน้ี รัฐบาลไดเริ่มดําเนินมาตรการเยียวยากลุมเกษตรกรอีกประมาณ ๑๐ ลาน

ครัวเรือน ท้ังนี้ การออกมาตรการผอนคลายกิจกรรมบางประการจากขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แหง

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) อาจชวยคล่ีคลายปญหา 

ดานเศรษฐกิจใหแรงงานนอกระบบหรือผูประกอบอาชีพอิสระซึ่งประกอบกิจกรรมตามมาตรการผอนคลายไดบาง 

๗.๒ สําหรับผูไดรับผลกระทบแตไมผานเกณฑรับเงินเยียวยาดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของ 

อยูระหวางการจัดทําขอมูลกลุมที่ตกหลนจากเยียวยาดังกลาวเพื่อรัฐบาลพิจารณามาตรการชวยเหลือตอไป  

จึงเห็นวารัฐบาลมีความพยายามที่จะดูแลผูไดรับผลกระทบดานการดํารงชีวิตในชวงสถานการณโควิด-๑๙  

อยางท่ัวถึง ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติของ OHCHR ในสถานการณโควิด-๑๙ ที่ระบุวาควรมีการระบุผูที่เสี่ยง 

จะตกหลนหรือถูกกีดกันจากการเขาถึงขอมูลหรือบริการตาง ๆ ของรัฐ  

๗.๓ กรณีแรงงานบางกลุมที่มีรายงานวาอาจเขาไมถึงความชวยเหลือ เชน พนักงานบริการ 

(sex worker) ในรอบรายงานฉบับน้ีพบวาบางรายไดรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทแลว บางรายขอมูลไมถูกตอง 

จึงไดยื่นทบทวนสิทธิ จึงอาจกลาวไดวาการประกอบอาชีพดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการไดรับเงิน

ชดเชยรายไดจากรัฐ แตอุปสรรคอาจเกิดจากปจจัยอื่น เชน ขอมูลไมถูกตองหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวไมกลาไป

ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ ซึ่งตองพิจารณาขอเท็จจริงแตละกรณีไป สวนกลุมแรงงานตางดาวท้ังในและนอก

ระบบ กระทรวงแรงงานมีสายดวนรับแจงปญหา รวมท้ังมีการประสานกับสภากาชาดไทยในการใหความชวยเหลือ

ดานการดํารงชีพแกแรงงานที่ประสบปญหา แตอาจมีแรงงานบางสวนท่ีเขาไมถึงขอมูลซึ่งหนวยงานระดับทองถิ่น

อาจชวยสํารวจแรงงานที่ไดรับความเดือดรอนและประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการใหความชวยเหลือได 

๗.๔ ในดานการศึกษา แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลนและการเรียนทางไกลผานทีวี

ดาวเทียมอาจเปนอุปสรรคตอโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและยากจนที่สุด 

ซึ่งกลุมหลังสวนใหญเปนเด็กชาติพันธุ และหลายคนตองพึ่งพิงอาหารกลางจากโรงเรียน เด็กที่ตองไดรับ 

ความชวยเหลือพิเศษ  เด็กในพื้นท่ีหางไกลซึ่งไมมีไฟฟาหรือสัญญาณอินเทอรเน็ต โรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นท่ี

หางไกลซึ่งไมสามารถจัดการเรียนทางออนไลนได นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีเพียงการกําหนดใหครูสํารวจ

ความพรอมของเด็ก ยังไมปรากฏวามีมาตรการเฉพาะที่จะมุงชวยเหลือเด็กในกลุมดังกลาวแตอยางใด โดยที่สถิติ

การติดโรคโควิด-๑๙ มีแนวโนมลดลงในหลายพื้นที่ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนจึงอาจพิจารณา 

ตามความเหมาะสม ไดสัดสวนระหวางการพัฒนาของเด็ก การปองกันโรค และความจําเปนในแตละบริบท 

ของพื้นที่โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก 
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๗.๕ ประเด็นการเรียกรองใหลดหรือคืนคาเทอม ยังคงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ แมสวนหน่ึง 

เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง แตการพิจารณาตัดสินใจก็เปนดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา

เปนหลัก การชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-๑๙ จึงยังคงขาดมาตรการหรือหลักเกณฑ

ในการตรวจสอบและกําหนดแนวทางหรือสัดสวนความชวยเหลือที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่เปนความชวยเหลือ 

ทางการเงิน 

๗.๖ การใหความชวยเหลือกลุมเปราะบาง หลังจากมีรายงานปญหาของคนกลุมดังกลาว 

ตามรายงานในสื่อตาง ๆ พบวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือมากขึ้น 

ทั้งในกรณีของคนไรบาน คนในชุมชนแออัด และคนพิการ รวมทั้งมีองคกรตาง ๆ บริจาคสิ่งของจําเปน 

ในการดํารงชีพดวย ท้ังนี้  สํานักเฝาระวังฯ จะไดติดตามตอไปวาการใหความชวยเหลือกลุมผูตกหลนจากมาตรการ

ชดเชยรายได ๕,๐๐๐ บาทของรัฐบาลจะครอบคลุมและทั่วถึงผูไดรับผลกระทบที่เปนกลุมเปราะบางหรือไมเพียงใด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาติพันธุซึ่งมีอุปสรรคท้ังในเรื่องของการเขาถึงขอมูลและสถานะบุคคล (กรณีเปนผูยังไมได

รับสัญชาติไทย) 

๗.๗ แมยังไมมีขอมูลวามีผูล้ีภัยในท่ีพักพิงชั่วคราว ๙ แหง เปนผูติดเช้ือโควิด-๑๙ แตเมื่อ

พิจารณาสภาพของที่พักพิงซึ่งแออัดและมีโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคได จึงเห็นวารัฐบาลควรมี

มาตรการดานการปองกันและควบคุมโรคในสถานท่ีดังกลาวดวย ทั้งนี้ สํานักเฝาระวังฯ จะไดตรวจสอบขอมูล

เกี่ยวกับมาตรการดังกลาวในสถานท่ีพักพิงช่ัวคราวจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของและรายงานผลในรายงานฉบับตอไป 

 

----------------------------- 


