
สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
หรือโควิด ๑๙ และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ ฉบับที่ ๓ 

(ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

เอกสารฉบับน้ีเปนการศึกษาเบื้องตนเรื่องผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๓ จากเหตุการณในชวงวันที่ ๑๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ การจัดการกับปญหาการ
แพรระบาดของโรคในชวงน้ี รัฐบาลยังคงใชมาตรการฉุกเฉินควบคูมาตรการดานสาธารณสุข การลดการเคล่ือนยาย
หรือการรวมตัวของประชาชน การรักษาระยะหางทางสังคม ในครึ่งหลังของเดือนเมษายนนี้ รัฐบาลไดขยายกลุมที่
จะไดรับการชวยเหลือทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงวิธีเขาถึงความชวยเหลือดังกลาว 
 สําหรับกรอบแนวคิดและวิธีการที่ใชศึกษาในเอกสารฉบับนี้คือหลักการดานสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไว
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคีเชนเดียวกับที่ใชในเอกสารทั้งสอง
ฉบับท่ีผานมา และนําขอมูลที่ไดจากสํานักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนมาประมวลในการจัดทํา  
 ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจาก
มาตรการของรัฐในชวงวันที ่๑5 – ๓๐ เมษายน มีดังนี ้

๑. สถานการณทั่วไป 
ตั้งแตวันที่ ๑๖ - 30 เมษายน ๒๕๖๓ พบวาอัตราผูติดเชื้อโควิด ๑๙ โดยเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงจาก

ประมาณวันละ 30 รายในชวงแรกของรอบระยะเวลาที่รายงาน เหลือเพียงต่ํากวา 10 รายตอวัน โดยมีผูติดเชื้อ
รายใหมต่ําสุด ๗ ราย ทั้งนี้ ยกเวนวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ ที่มีผูติดเชื้อรายใหม ๕๓ ราย ในจํานวนนี้ ๔๒ ราย
เปนผูอยูในศูนยกักตัวผูตองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา  

ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสม ๒,๙๔๗ ราย รักษาหาย ๒,๖๖๕ ราย เสียชีวิตรวม 
๕๔ ราย เปนผูติดเช้ือสะสมในกรุงเทพมหานคร ๑,๔๘๘ คน นนทบุรี ๑๕๗ คน สมุทรปราการ ๑๑๓ คน ชลบุรี 
๘๗ คน ในจังหวัดภาคใต ๔๘๐ คน จําแนกเปนในจังหวัดภูเก็ต ๒๑๖ คน จังหวัดยะลา ๑๑๓ คน ที่เหลืออยูใน
จังหวัดปตตานี สงขลา นราธิวาส๑ ผูติดเชื้อรายใหมในจังหวัดภาคใตมาจากกลุมของคนตางดาวและผูที่มีประวัติ
สัมผัสใกลชิดกับผูติดเช้ือรายกอนหนาในจังหวัดภูเก็ตและยะลา 

๒. การปองกันและลดการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส  
 ในการปองกันและลดปญหาการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มาตรการที่ใชยังคงเนนการลด
การเคลื่อนยายคน การรักษาระยะหางทางสังคม การตรวจคัดกรองผูเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยชวงครึ่งหลังของเดือน
เมษายนไดประกาศมาตรการเพิ่มเติม เชน ประกาศใหประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย 
เมียนมาเปนทองที่นอกราชอาณาจักรที่เปนเขตติดโรคติดตออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม๒ 

                                           
๑ จาก อัพเดทโควิด-๑๙ ๓๐ เมษายน ไทยติดเช้ือเพิ่ม ๗ ราย ไมพบผูเสียชีวิต, โดย The Thaiger, ๒๕๖๓. สืบคนจาก

https://thethaiger.com/thai/news-th/thailand-th/สถิติโควิด-19-30เมษา 
๒ จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ทองที่นอกราชอาณาจักรที่เปนเขตติดโรคติดตออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓, โดย ราชกิจจานุเบกษา, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/093/T_0016.PDF 
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จัดพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐกวา ๑,๒๐๐ แหงเพื่อกักผูที่เดินทางกลับจากตางประเทศ ๑๔ วัน๓ ขยายระยะเวลาหาม
อากาศยานขนสงคนโดยสารเขามายังทาอากาศยานในประเทศเปนการช่ัวคราวและระยะเวลาประกาศใช
สถานการณฉุกเฉินจากเดิมถึงวันที่ ๓๐ เมษายน เปนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓๔  สวนมาตรการดานปองกันที่
เพิ่มขึ้นคือการจัดทําคําแนะนําการปองกันตนเองจากโรคโควิด-๑๙ เปนภาษาเมียนมาและมลายู๕ และยังคงมีการ
ตรวจเพื่อคนหาผูมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคโควิด-19 อยางตอเน่ือง๖ 
 ๓. มาตรการเยียวยากลุมธุรกิจ SMEs/แรงงาน และผลกระทบ 

๓.๑ ผูประกอบการรายยอย (SMEs)  
นับแตวันที่ 10 มีนาคม ถึงครึ่งแรกของเดือนเมษายน รัฐบาลไดมีมาตรการดูแลและเยียวยา

ผูประกอบการรายยอย (SMEs) เชน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ลดภาษี บรรเทาภาระคานํ้าประปา คาไฟฟา ลดเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคม เปนตน ทั้งนี้ จากการประเมินของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(สสว.) พบวามีธุรกิจ SMEs ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19 และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ
ประมาณ ๑,๓๓๓ ลานราย คิดเปนรอยละ ๔๔ ของธุรกิจ SMEs ทั้งหมด จําแนกเปนธุรกิจคาปลีก รานอาหาร 
เครื่องดื่ม ที่พัก โรงแรม บริการการทองเที่ยว บริการขนสง กีฬา นันทนาการ ซึ่งธุรกิจเหลาน้ีมีการจางงาน
ประมาณ 4,088,002 คน หรือรอยละ 25 ของแรงงานทั้งหมด๗ ลักษณะของผลกระทบ เชน 1) ถูกปดกิจการ
ชั่วคราวเน่ืองจากมาตรการของรัฐ ซึ่งหากกิจการน้ันตองเสียคาเชารายเดือนจะไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษ 2) 
ไมสามารถประกอบกิจการไดชั่วคราว โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับนักทองเที่ยว หรือที่นําเขาสินคาจากประเทศ
ที่มีการระบาดของโรคฯ ๓) ปดกิจการถาวร เนื่องจากขาดทุนตอเนื่อง๘ 

๓.๒ แรงงานในระบบ  
กรณีรัฐบาลออกมาตรการใหผูประกันตนมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ ซึ่งประสบ

ภาวะวางงานที่เปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สามารถไดรับเงินทดแทนรอยละ ๖๒ ของ
คาจางรายวัน แตไมเกิน ๙๐ วันนั้น มีองคกรดานแรงงานใหความเห็นวานายจางบางรายใชการหยุดประกอบ

                                           
๓ จาก จัดพื้นที่ควบคุมโรคแหงรัฐ กวา ๑,๒๐๐ แหงกักสังเกตอาการผูกลับจากตางประเทศ ๑๔ วัน, โดย มติชนออนไลน, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2153699๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
๔ จาก ดวน กพท.ออกประกาศฉบับ ๔ เดินหนาสกัดโควิด ขยายหามบินเขาไทยถึง ๓๑ พ.ค.๖๓, โดย ไทยรัฐออนไลน, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1831373 และจาก สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๘ 

เมษายน  ๒๕๖๓, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29124 
๕ จาก คําแนะนําปองกันตนเองจากโรค 'โควิด-๑๙’ ๓ ภาษา ‘ไทย พมา มลาย’ู, โดย Hfocus, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.hfocus.org/content/2020/04/19068๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๖ จาก กทม.เพิ่มความเขม ลงพื้นที่ปูพรมตรวจกลุมเส่ียงจากระบบ BKK COVID-19 ฟรี, โดยมติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2143290 
๗ จาก สสว.เผยเอสเอ็มอีไดรับผลกระทบโควิด-๑๙ กวา ๑.๓๓ ลานราย เสี่ยงตกงานอื้อ, โดย ผูจัดการออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://mgronline.com/smes/detail/9630000035817 
๘  จาก ขอมูลผลกระทบ COVID-๑๙ จาก Facebook “หมอแล็บแพนดา” ซึ่งไดเปดใหผูที่ไดรับผลกระทบไดแสดงความคิด 

https://www.facebook.com/163628970509962/posts/1330923423780505/ 
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กิจการดวยเหตุสุดวิสัยเพ่ือใหลูกจางมารับเงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคมตามมาตรการนี้แทนการหยุดกิจการ
เปนการช่ัวคราวมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๙ ซึ่งลูกจางจะไดรับเงินมากกวา (ไม
นอยกวารอยละ 75 ของคาจางในวันทํางานที่ไดรับกอนหยุดกิจการ) ทั้งทีน่ายจางอยูในวิสัยจะจายเงินตามมาตรา 
75 ได นอกจากนี้ นายจางบางคนใชการจายเงินในอัตราต่ํากวารอยละ ๗๕ โดยทําขอตกลงสภาพการจางเปน
รายบุคคล หรือจายเงินใหเฉพาะในวันที่ลูกจางมาทํางานตามอัตราคาจางที่ตกลงกัน หรืองดการจายสวัสดิการที่
เกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน เชน คาเชาบาน คาอาหาร เปนตน ทําใหลูกจางดําเนินชีวิตไดลําบากขึ้นและพบวามีการ
เลิกจางในกลุมแรงงานเหมาคาแรง สัญญาจางช่ัวคราว แรงงานรายวัน โดยนายจางไมจายคาชดเชยหรือเงินอื่น
ตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด แลวใหลูกจางไปฟองคดีเองซึ่งตองใชเวลาไมต่ํากวา ๓ ป๑๐ 

๓.๓ แรงงานนอกระบบ ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร 
ขอมูลจากฝายวิจัยเศรษฐกิจและกลยุทธ กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรระบุวาการลดการ

เคลื่อนยายหรือการรวมตัวของประชาชน การรักษาระยะหางทางสังคม การใหทํางานจากบาน มีสวนทําใหแรงงาน
นอกระบบสวนใหญตองสูญเสียอาชีพและรายได๑๑ ตัวอยางของแรงงานนอกระบบที่อาจไดรับผลกระทบ เชน 1) 
กลุมไมสามารถประกอบอาชีพไดชั่วคราว อาทิ ชางถายภาพ ชางตัดผม นักรอง นักดนตรี ฯลฯ ๒) กลุมที่รายได
ลดลง เชน มอเตอรไซครับจาง พนักงานรับ-สงอาหาร รานคา/รานอาหาร ชางซอมรถ๑๒   

ในสวนมาตรการเยียวยากลุมนี้ รัฐบาลไดแกปญหาการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยรายได (5,000 
บาท) และทบทวนสิทธิการรับเงินชดเชยฯ แกผูถูกปฏิเสธสิทธิจากการลงทะเบียนรอบแรก รวมทั้งไดขยาย
กลุมเปาหมายผูสามารถรับเงินชดเชยรายไดจากเดิม ๙ ลานคน เปน ๑๖ ลานคนเมื่อวันที่ 28 เมษายน โดย
ครอบคลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปนลูกจาง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพหลัก และ
นักเรียน/นักศึกษาที่ประกอบอาชีพรับจางหรือประกอบอาชีพอิสระเปนอาชีพหลัก๑๓ ในสวนกระทรวงแรงงานได
จัดฝกอบรมอาชีพโดยมีเบ้ียเลี้ยง (150 บาท/วัน รวม 15 วนั) สําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ๑๔ และมกีารปรับลด

                                           
๙ มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่

สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย 

ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอด

ระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ณ สถานที่จายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกําหนดเวลาการจายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑) 
๑๐ จาก เปดขอเสนอ 'ภาคีสังคมแรงงานสูวิกฤตโควิด-๑๙ บรรเทาผลกระทบลูกจางในระบบและนอกระบบ, โดย ประชา

ไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/04/87322  
๑๑ เพิ่งอาง 
๑๒ จาก ขอมูลผลกระทบ COVID-๑๙ จาก Facebook “หมอแล็บแพนดา” ซึ่งไดเปดใหผูที่ไดรับผลกระทบไดแสดง

ความคิด, อางแลว. 
๑๓ จาก สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๓, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/29124 
๑๔ จาก รีบเช็ก! ก.แรงงาน เปดฝกอาชีพฟรี เยียวยาปชช. แจกเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บ., โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/covid19/news_2152827 
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อัตราดอกเบ้ียกูยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทําที่บานเปนรอยละ ๐ ตอปเปนเวลา ๓ เดือน จะมีผล ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓๑๕ 

สําหรับกลุมเกษตรกร คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ใหมีการเยียวยาแกเกษตรกร๑๖

เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เปนเวลา 3 เดือน มีกลุมเปาหมาย 10 ลานคน๑๗ (วงเงินไมเกิน ๑.๕ แสนลานบาท) และ
เห็นชอบโครงการประกันรายไดมันสําปะหลังป ๖๒/๖๓ ชวยเกษตรกรสูภัยแลงและโควิด ๑๙ จํานวน ๔๕๔ ลาน
บาท๑๘ 

๓.๔ แรงงานตางดาว  
การชะลอการนําเขาแรงงานตางดาวตั้งแตเดือนมีนาคม และการผอนปรนใหแรงงานตางดาวสามารถ

อยูในราชอาณาจักรและทํางานไดตอไป มีผลกระทบตอแรงงานตางดาวโดยเฉพาะกลุมที่ไดรับการผอนปรน 
กลาวคือมีรายงานวาแรงงานตางดาวในระบบ (มีประกันสังคม) ถูกเลิกจางหรือไมตอสัญญาหรือไมตอวีซาโดย
นายจางไมจายคาชดเชยเกิดขึ้นในหลายจังหวัด เชน โรงงานตัดเย็บเส้ือผาเด็ก สมุทรสาคร โรงงานอิเล็กทรอนิกส 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน แรงงานกลุมนี้อาจเขาไมถึงความชวยเหลือจากกระทรวงแรงงานเนื่องจากหลาย
คนไมมีความรูเรื่องสิทธิประโยชนและมีปญหาดานภาษา สงผลใหขาดรายไดในขณะที่ตองมีคาใชจายในการ
ดํารงชีวิต๑๙ สวนแรงงานตางดาวที่เขาเมืองผิดกฎหมายและแรงงานตางดาวในระบบซึ่งตอมากลายเปนแรงงาน
นอกระบบเนื่องจากถูกเลิกจางประสบปญหาคลายคลึงกันคือขาดรายไดแตมีคาใชจาย บางคนถูกเอาเปรียบจาก
การตองจายคาตอใบอนุญาตทํางานใหแกนายหนาประมาณคนละ 12,500 บาท แรงงานตางดาวเขาเมืองผิด
กฎหมายน้ีไมมีสวัสดิการสังคม เมื่อเจ็บปวยจะไมมีเงินไปรักษาพยาบาลและไมสามารถเดินทางกลับประเทศของ
ตนได๒๐ ในการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 ชวงครึ่งหลังของเดือนเมษายน กระทรวงสาธารณสุขใชการ
ใหความรูในจังหวัดนํารอง (สมุทรสาคร) ในสถานประกอบการ และใหการรักษาพยาบาลแกแรงงานตางดาวที่เปน
ผูประกันตนและปวยเปนโรคโควิด 

                                           
๑๕ จาก พักชําระหนี้ ‘ลูกหนี้เงินกูยืมกองทุนเพ่ือรับงานไปทําที่บาน’ ลดดอกเบี้ย ๐% ตอป ๓ เดือน, โดย มติชน   

ออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2161986 
๑๖ ไดแก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนท่ีกรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมประมง จํานวน 8.4 ลานคน และที่อยู

ระหวางการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ลานคน 
๑๗ จาก ครม.อนุมัติโครงการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5 พันเปนเวลา 3 เดือน, โดย ไทยรัฐออนไลน. จาก 

https://www.thairath.co.th/news/business/1832316 
๑๘ จาก มติ ครม. เดน เก่ียวกับสถานการณโควิด19 (๒๘ เม.ย. ๖๓). โดย เฟสบุคเพจ “ไทยคูฟา”. อางแลว. 
๑๙ จาก แรงงานขามชาติ : โควิดก็กลัว งานก็ไมมี กลับบานก็ไมได รายจายก็ไมชดเชย, โดยเบนารนิวส, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.benarnews.org/thai/news/TH-COVID-migrants-04152020184642.html 
๒๐ จาก แรงงานขามชาติสุดควาง-ตกงาน-ไรความชวยเหลือจากรัฐ-กลับบานไมได, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24873 และ จาก นักวิชาการจี้รัฐตั้งทีมสํารวจแรงงานขามชาติ หวั่นซ้ํา

รอยสิงคโปร อยูกันแออัดแถมตกงาน-ใชประกันวางงานไมได-แบบฟอรมกรอกมีแตภาษาไทย, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24933 
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ในเรื่องนี้นักวิชาการจากศูนยวิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ใหความเห็นวาควรมี
ศูนยรับเรื่องรองทุกขสําหรับแรงงานเมียนมา หรือมีการสํารวจสภาพปญหาของแรงงานฯ ในสถานประกอบการ๒๑ 
นอกจากน้ี มีขอเรียกรองจากองคกรพัฒนาเอกชนขอใหแรงงานตางดาวไมวาจะเขาเมืองถูกกฎหมายหรือไม
สามารถเขารับบริการดานสุขภาพเนื่องจากโรคโควิด-19 ไดโดยไมเสียคาใชจาย และมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โควิด ๑๙ ในภาษาของแรงงานตางดาว๒๒ 

๓.๕ ปญหา/ผลกระทบ 
3.5.1 แมรัฐบาลจะออกมาตรการดูแลเยียวยาผูประกอบการ SMEs แรงงาน รวมทั้งขยายกลุมผู

สามารถรับเงินชดเชยรายได (5,000 บาท) แตยังมีปญหาการเขาถึงการเยียวยาตามมาตรการดังกลาว กลาวคือ
ขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (เผยแพรเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563) ซึ่งได
สํารวจกลุมตัวอยาง 8,929 คน พบวาคนสวนใหญ (รอยละ ๘๘) ยังไมไดรับความชวยเหลือและมาตรการดูแล
เยียวยาของรัฐอาจไมเพียงพอ นอกจากนี้ ทั้งผูวางงานจํานวนมาก (รอยละ ๙๑) และผูประกอบการหลายราย 
(รอยละ 89) ก็ระบุวาไมไดรับความชวยเหลือเพราะติดเงื่อนไขตามที่มาตรการนั้น ๆ กําหนด๒๓ 

3.5.2 กรณีแรงงานในระบบที่เปนผูประกันตน มีการแสดงความกังวลวานายจางบางรายหยุด
ประกอบกิจการโดยอางเหตุสุดวิสัยเพื่อหลีกเลี่ยงการจายคาจางตามมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ ทําใหลูกจางไดรับเงินทดแทนนอยกวาที่พึงไดรับตามกฎหมาย๒๔ แรงงานตางดาวในระบบประกันสังคม
อาจมีปญหาในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เน่ืองจาก
อุปสรรคทางภาษา สวนแรงงานตางดาวนอกระบบและกลุมเขาเมืองผิดกฎหมาย นอกจากมีปญหาการเขาถึงขอมูล
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนในสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 เนื่องจากอุปสรรคดานภาษา
แลว ยังอาจเขาไมถึงความชวยเหลือพื้นฐานดานการดํารงชีวิตหากถูกเลกิจางเน่ืองจากไมมีระบบสวัสดิการใด ๆ 

3.5.3 งานวิจัยภายใตโครงการคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กําลังเปล่ียนแปลงระบุวา 
ตั้งแตวันที่ ๑- ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผูพยายามฆาตัวตาย ๓๘ คน (ในจํานวนน้ีเสียชีวิต ๒๘ คน) เทากับจํานวน
ผูเสียชีวิตจากโควิด 19 แตรัฐบาลกลับใหความสําคัญกับและทุมทรัพยากรเพื่อปองกันการเสียชีวิตจากโควิด 19 
มากกวา๒๕ อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการบางคนและอธิบดีกรมสุขภาพจิตไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและ

                                           
๒๑ จาก แรงงานขามชาติสุดควาง-ตกงาน-ไรความชวยเหลือจากรัฐ-กลับบานไมได, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24873 
๒๒ จาก แถลงการณผลกระทบโควิด ๑๙ ตอแรงงานขามชาติในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง, โดย tcij, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.tcijthai.com/news/2020/04/current/10094 
๒๓ จาก สภาพัฒนเผยผลสํารวจประชาชน-ธุรกิจ สวนใหญช้ีเขาไมถึงมาตรการเยียวยา เหตุติดเงื่อนไข, โดย ประชาไท, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/04/87321 
๒๔ จาก เสนอตั้งกลไกพิเศษดูแลผูใชแรงงาน คสรท.เผยลูกจางไดรับผลกระทบแลว ๘.๘ แสนคน ผูนําแรงงานจี้รัฐใชหนี้

ประกันสังคม ๙.๕ หมื่นลาน เผยนายจางแหเลี่ยงกฎหมายแรงงานอางเหตุสุดวิสัย-โยนภาระใหรัฐ, โดย สํานักขาวชายขอบ, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=24949  
๒๕ จาก ผลวิจัยชี้คนไทยฆาตัวตาย เทาคนตายเพราะโควิด แนะ ๔ ขอเรงแกเฉพาะหนา, โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2155152 
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ความถูกตองของเน้ือหาซึ่งอาจทําใหประชาชนเกิดความเขาใจผิดได๒๖ ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต ระบุวาระหวาง
เดือนมกราคมถึงวันที่ 19 เมษายน มีผูขอใชบริการปรึกษาปญหาทางจิตมากขึ้นในเดือนมีนาคม กวาครึ่ง (รอยละ 
๕๑.๘๕) เปนเรื่องเครียดจากวิตกกังวล และมีผูขอใหบริการลดลงในครึ่งแรกของเดือนเมษายน๒๗ ทั้งนี ้ในชวงครึ่ง
หลังของเดือนเมษายนมีรายงานขาวการฆาตัวตายเนื่องจากเครียดเรื่องสวนตัว ไมมีรายได ไมมีงานทําปรากฏบอย
ขึ้น เชน การฆาตัวตายของผูขับรถแท็กซี่เนื่องจากคางคางวด๒๘ เปนตน ในการดูแลเรื่องนี้กรมสุขภาพจิตแบงการ
ดูแลออกเปนการดูแลระดับบุคคลสําหรับผูมีปญหาสุขภาพจิตซึ่งตองไดรับคําปรึกษา และการดูแลโดยครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งจัดใหมีกลไกชวยเหลือเบ้ืองตน เชน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) แอพพลิเคชั่น 
Mental Health Check Up และสายดวนสุขภาพจิต 

๔. มาตรการดานการศึกษาและผลกระทบ 
การที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหขยายระยะเวลาการปดสถานศึกษาและใหเริ่มเปดในเดือน

กรกฎาคม 2563 รวมทั้งใหนําเทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือออนไลนมาใชในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
ใหมากขึ้น อาจกระทบตอการเรียนของเด็กในแตละระดับ ดังน้ี  

การจัดการเรียนในเด็กปฐมวัยมีขอกังวลจากสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยวาเด็กวัยน้ีควร
เรียนรูจากการเลนและมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ ไมควรใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน โทรทัศน สมารทโฟน ตามลําพัง 
ควรมีผูใหญอยูดวย๒๙ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอธิบายวาจะใชการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ บางชวงจะมีการส่ือสารผานผูปกครอง มีกิจกรรม
รวมกันระหวางผูปกครองและเด็ก และใหครูเยี่ยมบานสัปดาหละ ๑ ครั้ง๓๐   

สวนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ๓๑ ไดมีการ
เตรียมการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนใหมและลงทะเบียนนักเรียนเดิมซึ่งใชระบบออนไลน การสอบคัดเลือก

                                           
๒๖ จาก 'อธิบดีกรมสุขภาพจิต' โตแกงนักวิชาการวิจัยฆาตัวตายชวงโควิด ช้ีขอมูลสรางความเขาใจคลาดเคล่ือน, โดย ไทย

โพสต, 2563. สืบคนจาก https://www.thaipost.net/main/detail/64418 และจาก ดรามาสถิติฆาตัวตายเพราะ “โควิด-
19” เมื่อคนไทยเริ่มรูเทาทันมีความแตกฉานดานขอมูลและสถิติ, โดย ผูจัดการออนไลน, 2563. สืบคนจาก 
https://mgronline.com/daily/detail/9630000043742 

๒๗ จาก สธ.สงอสม.เคาะประตูบานกรองปญหาสุขภาพจิต เผยมี ๔ กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราอาจฆาตัวตาย, โดย Hfocus, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/19076 
๒๘ จาก ความยุติธรรมอยูที่ไหน? สาวโพสตสลด ‘อาผูกคอเครียดไมไดเงิน ๕ พัน’ เผยป’๕๗ พอก็โดนยิงตาย, โดย มติชน

ออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2147004 
๒๙ จาก ประกาศจากสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ เกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กปฐมวัย ภายใต

สถานการณ COVID-19, โดย สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ. สืบคนจาก https://www.facebook.com/Samakom 

Anuban/photos/rpp.125195534318701/1410241379147437/?type=3&theater 
๓๐ จาก แผนจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีทางไกล ในชวงสถานการณ COVID-19 ของ สพฐ., โดย สธ ๓๖๐ องศา. 

สืบคนจาก moe360.blog/2020/04/24/แผนจัดการเรียนการสอน/ 
๓๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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นักเรียนใหมซึ่งใชการจัดสอบ การจัดการเรียนการสอนออนไลนซึ่งมีแนวทางแตกตางกัน กลาวคือ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงการเตรียมการเปน 4 ระยะ ไดแก เตรียมความพรอม (สํารวจอุปกรณ 
จัดทําสื่อการสอน) การทดลองจัดการเรียนการสอบ การจัดการเรียนการสอน (แบบออนไลนหรือในหองตาม
สถานการณ) และการทดสอบ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใชการเตรียมจัดการเรียนการ
สอนออนไลน และมีการเตรียมความพรอมสําหรับครู๓๒ ซึ่งการสอนออนไลนนี้จะไดรับการสนับสนุนทีวีดิจิทัลจาก
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดวย๓๓  

สําหรับการใหความชวยเหลือเด็กจากครอบครัวยากจนที่อาจไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของน้ัน คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
(กสศ.) ไดดําเนินมาตรการตาง ๆ ประกอบดวยการเรงจายเงินอดหนุนใหนักเรียนยากจนพิเศษจํานวน 711,536 
คนตั้งแตเปดเทอม 1/2563 รวมถึงอนุมัติวงเงินชวยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมจํานวน 300 ลานบาทใหแกนักเรียน
ยากจนพิเศษที่ครอบครัวไดรับความเดือดรอนและมีความจําเปนเรงดวนจากการระบาดของโรคโควิด-19  การ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่แกเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาไมนอยกวา 20,000 คน การปรับอัตราเงิน
ชวยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนหรือดอยโอกาส สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา 40,000 
คน เปนเงิน 3,000 บาทตอคนตอป และการมีแผนขยายเวลาจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข๓๔ สําหรับนักเรียน
กลุมใหม รวมถึงนักเรียนชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ครอบครัวไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 
และยังไมเคยไดรับการสนับสนุนจาก กสศ. นอกจากน้ี กสศ. ไดในความชวยเหลือดานอาหารและความรูในการ
ปองกันตนเองจากการติดโรคแกเด็กนอกระบบการศึกษา (เด็กเรรอน) ในบางชุมชนในกรุงเทพมหานคร  

ปญหา/ผลกระทบ  
4.1 การจัดการเรียนการสอนออนไลนในเด็กปฐมวัย ซึ่งบางชวงใหผูปกครองรวมดวยน้ัน ทางปฏิบัติอาจมี

ขอจํากัดดานความพรอมของครอบครัว โดยเฉพาะผูปกครองที่ตองประกอบอาชีพและไมอาจเขารวมกิจกรรมตาม
แนวทางดังกลาวได 

4.2 การเรียนออนไลน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอาจเปนอุปสรรคสําหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกล
และไมมีไฟฟาใช (หมูบานอาดี่ ต.แมยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งหางจากโรงเรียน 6 กิโลเมตรและตองเดิน
ผานเขา) ทําใหนักเรียนกลุมน้ีไมสามารถเขาถึงการศึกษาและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับจัดการศึกษาของโรงเรียน๓๕  

                                           
๓๒ จาก ครม.รับทราบการเตรียมความพรอม การจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓. โดย ศธ 

๓๖๐ องศา, สืบคนจาก moe360.blog/2020/04/21/ครม-รับทราบ/ 
๓๓ จาก กสทช.จัด ๑๗ ชองดิจิทัลการศึกษาสูโควิด, โดย ประชาชาติธุรกิจ. สืบคนจาก https://www.prachachat.net/ 

ict/news-455340 

 ๓๔ หมายถึง เงินอุดหนุนที่สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรใหแกนักเรียนทุน 

เสมอภาค โดยนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก กสศ. จะตองรักษาอัตราการมาเรียน สูงกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
๓๕ จาก COVID-๑๙ กระทบการเรียนเด็กชาติพันธุ จ.เชียงราย, โดย ไทยพีบีเอส. สืบคนจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/291777 
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4.3 สวนการชวยเหลือดานการเงิน (ลดเทอม คาเชาหอพัก) ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ันจะขึ้นกับ
นโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยแตละแหง ซึ่งแตกตางกันไป   

๕. สถานการณในพื้นที่ภาคใต  
ในพื้นที่ภาคใตมีมาตรการระดับจังหวัด ไดแก การหามบุคคลเดินทางเขาออกหมูบาน ๓๕ แหง ๑ 

ชุมชน ในพื้นที่อําเภอบันนังสตา อําเภอยะหา และอําเภอเมืองยะลา๓๖ และการควบคุมพื้นที่รอยตอระหวาง
หมูบานของบานบางเทา ตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต๓๗ นอกจากนี้ มีมาตรการเปดดานรับคนไทยกลับจาก
มาเลเซีย จํานวน ๕ แหง และการรับคนไทยที่แจงความประสงคเดินทางกลับประเทศจํานวน ๓๕๐ คนตอวัน โดย
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีผูเดินทางกลับจํานวน ๓,๑๒๓ คน๓๘ ทั้งหมดไดเขาสูกระบวนการคัดกรอง
โรคและกักตัว ๑๔ วัน ตามสถานที่กักตัวตามภูมิลําเนา (Local quarantine) ๖๗ แหง ที่รัฐบาลไดจัดไว๓๙ ในการ
ดําเนินการ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในมาเลเซียมีมาตรการอํานวยความสะดวก เชน จัดรถบัสเพ่ือ
สงคนไทยที่ลงทะเบียนและมีใบรับรองแพทยไปที่ดานชายแดน ๔ แหง๔๐ ใหความชวยเหลือ (อาหาร) แกคนไทยที่
ทํางานรานอาหาร รานนวด สถานบันเทิง อุตสาหกรรมอ่ืน และนักทองเที่ยวที่ยังตกคางอยูในมาเลเซีย๔๑  

ปญหา/ผลกระทบ 
5.1 บางพื้นที่ที่เปนรอยตอระหวางจังหวัด มีการเรียกรองใหผอนปรนมาตรการเดินทางเขา-ออกขาม

จังหวัด เชน ชาวสวนผลไมในอําเภอสวี จังหวัดชุมพร ขอเดินทางเขาออกจังหวัดระนองเพื่อดูแลสวนผลไมที่อยูใน
อําเภอละอุน จังหวัดระนอง๔๒ ซึ่งจังหวัดระนองขอใหคงมาตรการดังกลาวไว๔๓ และใหผูจะเดินทางเขา-ออกใน
พื้นทีต่องแสดงบัตรประชาชน ใบรับรองแพทยที่ยืนยันวาไมติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ และเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน  

                                           
๓๖ จาก ผวจ.ยะลางัดมาตรการเชิงรุกแกไขแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙, โดย สยามรัฐ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https:// 

siamrath.co.th/n/148918 
๓๗ จาก กระชับพื้นที่‘บางเทา’! ภูเก็ตรุกคัดกรองกลุมเสี่ยงเฟส ๒ คลอด ๖ กฎเหล็ก‘ดับเบิ้ลล็อก’, โดย แนวหนา, 

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.naewna.com/local/487268 
๓๘ จาก คนไทยจากมาเลยทะลักตอเนื่อง ศูนยกักกันใกลลน ! ,  โดย สํานักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/88331-pass.html 
๓๙ จาก เตรียมรับคนไทย ๔,๐๐๐ คน กลับจากมาเลเซีย, โดย ไทยพี่บีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://news. 

thaipbs.or.th/content/291182 
๔๐ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เรื่อง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๓  
๔๑ จาก ภารกิจชวยเหลือคนไทยในมาเลเซีย “เพราะคนไทย … ไมทิ้งกัน”, โดย Dr.Variety TV, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.youtube.com/watch?v=QqVpd810XgM&list=PL2V9bYLhlmEV5BHT4T_UxQAyacHEqN3g&fbclid 

=IwAR1lN4mM6PD9cFbi13PTpcgPpUiLPZRcYBZalaKl4GneHnEFWzrUrtxMxbI 
๔๒ จาก พิษโควิด! ชาวสวนทุเรียนชุมพรเรียกรองเปดดาน เขาทําสวนรอยตอระนองยืดเยื้อหวั่นเสียหายกวา ๓๐๐ ลาน, 

โดย บานเมือง, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.banmuang.co.th/news/region/190082 
๔๓ จาก มติชาวระนองเขมโควิด หวั่นคนงานสวนทุเรียนติดเชื้อ, โดย เดลินิวส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www. 

dailynews.co.th/regional/771627 
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5.2 การกําหนดใหผูที่จะเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียทางดานชายแดนทั้ง ๕ แหงตองมีการ
ลงทะเบียนจองวัน/จุดผานแดน ขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเขาประเทศไทยออนไลน มีเอกสารใบรับรอง
แพทยที่ตองระบุขอความ “Fit to Travel” โดยอายุของเอกสารตองไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง ตองเดินทางถึงจุดผานแดน
ในวันที่ลงทะเบียนไวกอนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทําใหเปนอุปสรรคและมีภาระคาใชจายสําหรับคนไทยที่ตองการกลับ
ประเทศ และมีรายงานวามีคนไทยที่หลบหนีเขาประเทศไทยคอนขางมาก (จํานวน ๑,๒๔๕ คน)๔๔ ซึ่งหากถูกจับจะ
ถูกปรับคนละ ๘๐๐ บาท และถูกสงเขากระบวนการกักตัว ๑๔ วัน อยางไรก็ตาม พบวามีแนวโนมวามีผูเลือกใช
วิธีการเดินทางเขาเมืองแบบผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไมสามารถหาใบรับรองแพทยได ทั้งนี้มีผูเรียกรองให
ยกเลิกเอกสารใบรับรองแพทย แตหนวยงานดานสาธารณสุข สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 
เห็นวายังจําเปนตองใชใบรับรองแพทยดังกลาว  

5.3 มีรายงานวามีแรงงานไทยในมาเลเซียที่ไมสามารถทํางาน ไมมีรายไดและไมไดรับอาหารเพียงพอ มี
องคกรภาคประชาสังคมประเมินวามีคนไทยตกคางในมาเลเซียอีกประมาณ 30,000-40,000 คน กระบวนการ
ขอเดินทางกลับประเทศมีความยุงยากทั้งในเรื่องการลงทะเบียนขอกลับกับสถานทูตสถานกงสุลเพราะแรงงานนอก
ระบบซึ่งสวนหน่ึงเปนแรงงานผิดกฎหมายที่ยากจนและการศึกษานอย สวนใหญไมมีสมารทโฟนหรืออานหนังสือไม
ออก ผูไดรับอนุมัติจากสถานทูตสถานกงสุลใหเดินทางกลับมีจํานวนนอย การขอใบรับรองแพทยคอนขาง
ยากลําบากทั้งในเรื่องการเดินทาง มาตรการจํากัดการเคล่ือนยายของมาเลเซีย และการสื่อสาร๔๕ แมวาจะมี
สถานทูตสถานกงสุลและองคกรภาคประชาสังคมของไทยใหความชวยเหลือคนไทยในมาเลเซีย แตผูท่ีจะไดรับการ
ชวยเหลือตองเปนผูที่ทางการทราบแหลงที่อยูหรือไดติดตอ จึงอาจมีคนไทยที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกล หรือขาด
การรับรูขาวสารที่ยังไมไดรับการชวยเหลือ  

๖. มาตรการรับคนไทยกลับจากตางประเทศ 
สถานทูตสถานกงสุลไทยในตางประเทศมีหนาที่ดูแลจัดระบบและอํานวยความสะดวกแกคนไทยใน

ประเทศตาง ๆ ที่ตองการเดินทางกลับประเทศไทยใหเปนไปตามแนวทางที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งไดมีคนไทยเดินทาง
กลับประเทศเปนระยะ ในครึ่งหลังของเดือน มีรายงานวามีคนไทยและนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาประมาณ 
120 คน ยังไมสามารถเดินทางกลับได บางคนวีซากําลังหมดอายุ หลายคนไมมีรายไดแตมีคาใชจาย๔๖ สําหรับ
แนวทางการใหความชวยเหลือคนไทยที่ประสงคเดินทางกลับประเทศ สถานทูตไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสถาน
กงสุลทั้ง 3 แหงในสหรัฐอเมริกา มีแนวปฏิบัติคือใหการชวยเหลือเบ้ืองตน (อาหาร ที่พัก ฯลฯ)  เทาทีท่ําได เปดให
ลงทะเบียนสําหรับการเดินทางกลับทางเว็บไซต สวนการชวยเหลือคนไทยและนักเรียนไทยจํานวน 120 คนกลุมน้ี 

                                           
๔๔ จาก คนไทยจากมาเลยทะลักตอเนื่อง ศูนยกักกันใกลลน ! ,  โดย สํานักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/88331-pass.html 
๔๕ จาก แรงงานไทย 4 หมื่นตกคางในมาเลย อดอยาก-ตมแปงแทนนมใหลูกกิน ดิ้นสูมาตรการสุดหิน รบ.ไทย, โดย     

มติชน, 2563. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2160569 และจาก สถานการณ โควิด-19 ณ ปลาย

ดามขวาน: พาคนไทยท่ีติดอยูประเทศมาเลเซียกลับบาน, โดย ประชาไท, 2563. สืบคนจาก  https://prachatai.com/journal/ 

2020/05/87533 

 ๔๖ จาก นักศึกษาไทย ตกคางในสหรัฐ มากกวา 120 คน เดือดรอนหนัก วอนรัฐพากลับ, โดย LINETODAY, ๒๕๖3. 

สืบคนจาก https://today.line.me/TH/article/ZNQXLQ?utm_source=copyshare 
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ในเบ้ืองตนสํานักเฝาระวังฯ ไดสงเรื่องไปยังสํานักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน สํานักงาน กสม. 

เพื่อประสานการคุมครองแลว 

7. มาตรการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลกลุมตางๆ และผลกระทบ 
7.๑ คนไรบาน คนในชุมชนแออัด 

สืบเน่ืองจากกรณีมีรายงานวาคนไรบานในจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ คน ถูกจับกุมเนื่องจากฝาฝน
มาตรการเคอรฟวในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น เจาหนาที่พัฒนาสังคมฯ จังหวัดเชียงใหม ไดสอบถาม
ขอมูลจากหนึ่งคนไรบานที่ถูกจับ พบวาคนไรบานดังกลาวไมตองการอยูในสถานสงเคราะห แตตองการอยูขางนอก
เพราะสามารถทํางานหารายได เชน รับจางเข็นผัก โดยอาศัยตึกรางเปนที่นอนในเวลากลางคืน ทั้งนี้ จังหวัด
เชียงใหมมีกลุมคนไรบานประมาณ 120 คน ในจํานวนน้ีบางสวนอยูที่ศูนยพักพิงของอาสาสมัครภาคเอกชน แต
บางสวนซึ่งสวนใหญเปนวัยรุนเลือกที่จะอยูภายนอก สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดเชียงใหมจึงไดลงพื้นที่เพื่อ
ประชาสัมพันธใหคนกลุมนี้ไดทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อไมใหเกิดปญหาตามมาภายหลัง๔๗  

ในการดูแลคนไรบานเขตเมือง พม. ไดจัดสถานที่พักพิงให ซึ่งเริ่มมาตั้งแตวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ มีผูเขามาใชบริการในสถานที่พักพิงดังกลาวเพียง ๑๕๔ คน กระทรวงฯ จึงปรับวิธี
ดูแลใหมเปนใชการลงพื้นที่ทําความเขาใจและแจกอุปกรณปองกันโรค๔๘ นอกจากคนไรบานแลว ผูที่อยูในชุมชน
แออัดเปนอีกกลุมหน่ึงที่ตองการความชวยเหลือ ในการดูแลคนในชุมชนแออัด พม. ไดริเริ่มโครงการ “เราไมทิ้ง
กัน” ภายใตแนวคิด “สํารวจใหพบ จบที่ชุมชน” เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 
286 ชุมชน ที่อยูในความดูแลของการเคหะแหงชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองคกรเอกชน (องคการมหาชน) 
หรือ พอช. สําหรับใชเปนฐานในการวางแผนลงพื้นที่ชวยเหลือชุมชนน้ันตามความเรงดวนของปญหาและความ
ตองการ คาดวาจะสํารวจเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563๔๙  

กรุงเทพมหานครไดใหความชวยเหลือคนทั้งสองกลุมในพื้นที่ โดยในครึ่งแรกของเดือนเมษายน ได
สนับสนุนอุปกรณปองกันโรค (จัดหา แจกจาย ควบคุมราคาหนากากอนามัย เจลลางมือ) และมีเอกชนใหความ
ชวยเหลือดานอาหารบาง สวนในครึ่งหลังของเดือน สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ กองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) และองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหน่ึง๕๐ ไดพัฒนาจุดจัดการใหความชวยเหลือคนจน
เมือง กลุมเสี่ยงตางๆ เชน คนตกงาน คนไรบาน เพื่อใหการชวยเหลือดานสุขภาพเบ้ืองตน การใหที่พักอาศัย

                                           
๔๗ จาก พม.เชียงใหม ลงพื้นท่ีคุยคนไรบาน หลังเริ่มถูกจับชวงเคอรฟว, โดย Voicetv. สืบคนจากจาก

http://www.voicetv.co.th/read/paSfIM4of 
๔๘ จาก พม. เผย “คนไรบาน” ใชบริการบานพักฟรี 154 ราย เหตุบางสวนชอบชีวิตอิสระ, โดย PPTVHD. สืบคนจาก 

www.pptvhd36.com/news/ประเด็นรอน/124157 
๔๙ จาก พม. 'เราไมทิ้งกัน' ดึงชุมชน รวมสํารวจปญหา ผลกระทบโควิด-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875980 

 

๕๐ มูลนิธิพัฒนาท่ีอยูอาศัย เครือขายคนไรบาน และเครือขายสลัม ๔ ภาค 
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ชั่วคราว พัฒนาเครือขายอาสาสมัครในการระดมและกระจายความชวยเหลือสําหรับคนจนเมือง๕๑ การพัฒนาจุด
จัดการน้ีเปนผลจากลงพื้นที่และรับฟงความเห็นในชุมชนบางแหงในกรุงเทพฯ 
 7.2 ผูสูงอายุ 

  ขอมูลระหวางวันที่ 16-30 เมษายน 2563 พบวามีผูปวยและเสียชีวิตดวยเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ 
จํานวน ๕๘ คน เปนผูสูงอายุทั้งผูหญิงและผูชาย ๑๘ คนสวนหนึ่งเปนผูมีโรคอื่นอยูดวย (เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ฯลฯ) ผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ยงตอการติดโรคโควิด-๑๙ และมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวากลุมอื่น ขณะที่ผูสูงอายุหลาย
คนโดยเฉพาะที่มีฐานะยากจน ที่อาศัยอยูตามลําพัง ที่ตองพ่ึงพิงรายไดของตนเองเปนหลัก หรือที่มีการศึกษาไมสูง
และไมเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน มักเขาไมถึงขอมูลขาวสารการดูแลและปองกันตัวเองจากโรคโควิด-๑๙ หรือ
ขาดความรูดานการดูแลสุขภาพเบื้องตน  

กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทยไดแสดงขอหวงกังวลและขอเสนอแนะตอ
ผูสูงอายุในสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายประการ อาทิ 1) ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงทําให
สถานการณเลวรายลงจากการแพรระบาดของ COVID-19 ไดแก ผูสูงอายุที่มีฐานะคนจน ผูที่อาศัยอยูตามลําพังไม
มีผูดูแล และผูที่ขาดการสนับสนุนดานเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว 2) ผูสูงอายุสวนใหญ (รอยละ 75.7) ไดรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา และประมาณรอยละ 11 ไมเคยไดรับการศึกษาอยางเปนทางการ 
ผูสูงอายุบางคนอาจมีปญหาในการทําความเขาใจกับเอกสารสื่อสารสนเทศดานการศึกษาและการสื่อสารที่ใชกับ
ผูสูงอายุ จึงจําเปนตองปรับเนื้อหาตามความตองการของผูสูงอายุและใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบททองถิ่น 
3) ผูสูงอายุประมาณ 1.3 ลานคนตองมีผูดูแลเพื่อการใชชีวิตประจําวัน โดยรอยละ 76 ของผูที่ดูแลผูสูงอายุนั้น
เปนผูหญิง จึงควรพัฒนาใหผูดูแลมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการใหการดูแลผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงมาตรการ
การปองกันความเสี่ยงที่อาจนําเชื้อโควิดถายทอดไปยังผูสูงอายุ พรอมทั้งคํานึงถึงการดูแลที่ไมโดดเดี่ยวผูสูงอายุให
แยกตัวอยูตามลําพัง 4) ผูสูงอายุบางคนเสี่ยงตอการถูกทํารายหรือถูกทอดทิ้งโดยสมาชิกในครอบครัว โดยไมมีการ
รายงานตอเจาหนาที่ 5) แหลงรายไดหลักของผูสูงอายุมาจากบุตร (รอยละ 37) และจากการจางงาน/การหา
รายไดดวยตนเอง (รอยละ 34) มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่มีรายไดจากการออมหรือมีทรัพยสิน ความ
เปนอยูที่ดีของผูสูงอายุอาจไดรับผลกระทบรุนแรงขึ้นไดหากไมมีเงินเพียงพอสําหรับการอยูอาศัยโดยเฉพาะใน
ครัวเรือนที่ผูสูงอายุตองพึ่งพารายไดของบุตร ซึ่งอาจอยูในภาวะไมมีงานทํา๕๒ 

ครึ่งหลังของเดือนเมษายน กระทรวงสาธารณสุขใชกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม. 
ในการสงขาวสารจากหนวยงานของรัฐลงไปในพื้นที่ มีการใหความรูเบื้องตนแกคนในชุมชนเกี่ยวกับการปองกัน
ตัวเองจากการติดโรค รวมทั้งแจกอุปกรณปองกันการติดโรค (หนากากอนามัย) สวนที่เกี่ยวกับผูสูงอายุคือมีบริการ 
“อสม. Grab Drug” ในการรับยาจากโรงพยาบาลไปสงใหกับผูสูงอายุและผูปวยเรื้อรังที่บาน๕๓ และกองทุน

                                           
๕๑ จาก สสส.-เครือขายสลัม ๔ ภาค รับฟงปญหาคนจนเมือง พรอมบรรเทาผลกระทบจาก 'โควิด-19', โดย hfocus. 

สืบคนจาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/19095 
๕๒ จาก ผูสูงอายุในชวงสถานการณการระบาด COVID-19 , โดย UNFPA THAILAND , ๒๕๖3. สืบคนจาก 

https://thailand.unfpa.org/th/elderly-COVID19 
๕๓ จาก อสม.GRAP DRUG สงยาเดลิเวอรี่ใหผูสูงอายุ-ผูปวย สูโควิด-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖3. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877470?utm_source=category&utm_medium=internal_referral 
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สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย และเครือขายคนไทยไรพุง 
ไดจัดการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูสูงอายุผานส่ือไลน เชน Line official สูงวัย สู COVID-19 เปนตน๕๔ สวน
กระทรวง พม. ไดมีระเบียบหลักเกณฑการจายเงินเยียวยาแกกลุมเปาหมาย อาทิ เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ และผู
เดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โดยผูผานเกณฑจะไดรับเงินเยียวยารายละไมเกิน 2,000 
บาท๕๕ เฉพาะผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุจัดใหมีเงินสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก รายละไมเกิน 
2,000 บาท ไมเกิน 3 ครั้งตอป และเงินสงเคราะหการจัดการศพผูสูงอายุ (จํานวน 2,000 บาท)  

7.3 สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ 
โครงการ “เราไมทิ้งกัน” ภายใตแนวคิด “สํารวจใหพบ จบที่ชุมชน” ของ พม. เพื่อชวยเหลือผูเดือดรอน 

จากสถานการณโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมกลุมเปาหมายหลากหลายซึ่งรวมถึงตั้งแตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสครอบคลุมไปถึงผูที่ตกงาน ผูที่ไมมีที่อยูอาศัย ผูที่ไมมีเงินจายคา
เชาบาน ผูที่ขาดแคลนอาหาร รวมถึงแมเลี้ยงเดี่ยวและแมที่ไมมีคานมลูกดวย โดยจะมีการสํารวจขอมูลเพื่อนํามา
สังเคราะหและวางแผนในการลงพื้นที่ชวยเหลือชุมชนตามระดับความเรงดวนของปญหาและความตองการ ซึ่งคาด
วาจะลงพื้นที่ในชุมชนตาง ๆ ไดครบภายในเดือนพฤษภาคม 2563๕๖ 

7.4 คนพิการ 
กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงการดูแลคนพิการที่มีจํานวน 2.02 ลานคนในสถานการณโควิด-19  

เนื่องจากเปนกลุมที่มีขอจํากัดหลายประการ อาทิ การเขาถึงขอมูลขาวสารความรูที่เกี่ยวกับโรค การปองกันและ
การรักษา คนพิการติดเตียง คนพิการเด็กหรือสูงอายุมีอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม 
(Social Distancing) ทําใหปองกันโรคยากกวาคนอื่นๆ ในสังคม กรมการแพทยจึงไดรวมกับวิทยาลัยราชสุดา 
จัดทําและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธขอมูลการดูแล ปองกันรักษาโควิด-19 ใหเขาถึงคนพิการทุกประเภทและ
ผูดูแล เชน จัดทําตัวอักษรวิ่ง ภาษามือสําหรับคนพิการทางการไดยิน จัดทําส่ืออักษรและเสียงสําหรับคนพิการ
ทางการมองเห็น พรอมเปดชองทางใหคําปรึกษาการดูแลคนพิการทางหมายเลขโทรศัพท 0 2591 4242 ตอ 
6734 6728-9 หรือสายดวนกรมการแพทย 1668๕๗  

ผลกระทบที่มีตอคนพิการในชวงครึ่งหลังของเดือนเมษายน มีรายงานเพิ่มเติมวาคนพิการบางกลุม 
เชน ทางสายตา ทางการไดยิน มีอุปสรรคในการลงทะเบียนเขารับเงินชดเชย (5,000 บาท) คนพิการและ
ครอบครัวจะมีคาใชจายในการดูแลตัวเองสูงกวาผูอื่นขณะที่รายไดลดลง คนพิการบางกลุม เชน ติดเตียง จะมีความ

                                           
๕๔ จาก เปดตัว Line “สูงวัย สู COVID-19” สงแพทย ผูเชี่ยวชาญใหความรูกลุมผูสูงอายุ, โดย Hfocus, ๒๕๖๓. สืบคน

จาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/19082 

 

๕๕ จาก แจกเงิน 2,000 บาท พม.เปดเยียวยา เผยหลักเกณฑ ไมไดใหทุกคน, โดย LINETODAY, ๒๕๖3. สืบคนจาก 

https://today.line.me/TH/article/GL5Xzy?utm_source=copyshare 

๕๖ พม. 'เราไมทิ้งกัน' ดึงชุมชน รวมสํารวจปญหา ผลกระทบโควิด-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875980 
๕๗ จาก สธ. จัดทําสื่อความรูเขาถึงคนพิการทุกประเภท พรอมเปดสายดวน 1668 ปรึกษาปญหาโควิด-19, โดย The 

Standard, 2563.  สืบคนจาก https://thestandard.co/ministry-of-public-health-set-up-media-to-educate-
disabled/ 
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ลําบากในการเดินทางมาพบแพทย กระทรวงสาธารณสุขจึงรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) และภาคีเครือขายใหสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติจัดบริการ
สาธารณสุขนํารองใหแกคนพิการ เชน ใชอักษรเบรลล ภาษามือ มีจุดคัดกรองสําหรับผูพิการ ใหบริการเลื่อนนัด
ทางโทรศัพท ใชระบบส่ือสารทางไกลเพื่อสื่อสารและทําการรักษาพรอมดูประวัติผูปวยจากฐานขอมูล แลวสงยาถึง
บานไดทันที ซึ่งโรงพยาบาลจังหวัดบางแหงไดนํารูปแบบน้ีไปใชบางแลว นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขยัง
ประสาน อสม. ใหดูแลสุขภาพคนพิการดวย โดยใหไปเยี่ยมผูพิการถึงบาน โดยเฉพาะคนพิการ/คนสูงอายุติดเตียง 
และคนพิการที่มีโรคประจําตัวที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดโรคโควิด-19 หากคนพิการตองการอุปกรณตางๆ เชน 
แขน-ขาเทียม รถเข็น ไมเทาที่ใชงานแลวเกิดชํารุด สามารถแจง อสม. เพื่อประสานโรงพยาบาลจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลชุมชนตอไป สวน พม.ไดจัดชุดยังชีพ หนากาก เจลแอลกอฮอล ไปสงถึงบานผาน อสม. โดยเจาหนาที่
กําลังดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อกระจายชุดยังชีพใหถึงทุกบาน๕๘ 

สําหรับการชวยเหลือทางการเงิน พม. มีมาตรการจายชวยเหลือแกกลุมประชากรเปาหมาย อาทิ เด็ก 
คนพิการ ผูสูงอายุ และผูเดือดรอน ตามหลักเกณฑและระเบียบเงินสงเคราะหตาง ๆ อาทิ เงินสงเคราะหครอบครัว
ผูมีรายไดนอยและเงินสงเคราะหกรณีฉุกเฉิน และตองผานการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะหแลวรายละ 2,000 
บาท๕๙ นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหผูมีบัตรคนพิการไดรับเงินเยียวยา
แบบจายเพียงครั้งเดียวคนละ 1,000 บาทโดยไมตองลงทะเบียน๖๐ และเพิ่มเบ้ียผูพิการใหแกผูถือบัตรผูพิการที่
อายุไมเกิน 18 ป จํานวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาทเปน 1,000 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เพ่ิมเติม
จากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เห็นชอบเพิ่มเบี้ยผูพิการแกผูถือบัตรผูพิการและมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ (ผูมีรายไดต่ํากวา 1 แสนบาทตอป) จํานวน 1 ลานคนจากเดือนละ 800 บาทเปน 1000 
บาท๖๑  

7.5 ผูมีปญหาสถานะและสิทธ ิและกลุมชาติพันธุ 
ในครึ่งหลังของเดือนเมษายน ผูมีปญหาสถานะและกลุมชาติพันธุคงไดรับผลกระทบเชนเดียวกับที่มี

รายงานในชวงครึ่งแรกของเดือนเมษายน กลาวคือ ตกงาน มีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนปจจัยยังชีพ 
(อาหาร) มีความลําบากมากขึ้นในการเดินทางไปที่ตาง ๆ รวมถึงโรงพยาบาล เขาไมถึงความชวยเหลือจากรัฐ 

                                           
๕๘ จาก สธ.- พม.รวมดูแลคนพิการชวง COVID-19 ชงมาตรการเยียวยาเพิ่ม, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบคนจาก 

https://news.thaipbs.or.th/content/291250 และจาก ขาวดี!เยียวยาผูพิการที่ไดรับผลกระทบจากโควิด 1 พัน, โดย INN 

News, 2563. สืบคนจาก https://www.innnews.co.th/social/news_649118/ 
๕๙ จาก แจกเงิน 2,000 บาท พม.เปดเยียวยา เผยหลักเกณฑ ไมไดใหทุกคน, โดย ขาวสด, 2563. สืบคนจาก 

https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_4015574 
๖๐ จาก พิษโควิด 19 ทําคนตาบอดปทุมธานีเดือดรอน ขายลอตเตอรี่ไมได วอนพักชําระหนี้คาบาน ชวยอุดหนุนผาน

ออนไลน, โดย ไทยรัฐออนไลน, 2563. สืบคนจาก https://www.nationtv.tv/main/content/378773541/?fbclid 

=IwAR1njoKlTh4fDldgGkq5vTBHtE24tLhlNcoVFZTFit_b-8Tw114YLAyqcA4 
๖๑ จาก คนพิการได 2 เดง!ครม.เยียวยาชวงโควิดหัวละ 1 พัน ปรับเบี้ยผูพิการจาก 800 เปนพันบาท, โดย ไทยโพสต, 

2563. สืบคนจาก https://www.thaipost.net/main/detail/64523 
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รวมถึงเงินชดเชย (5,000 บาท) ซึ่งประการหลังเนื่องจากไมมีเลขประจําตัวประชาชนหรือไมมีบัญชีเงินฝากใน
ธนาคาร  

สําหรับการใหความชวยเหลือแกคนกลุมนี้ยังอยูในระดับองคกรของรัฐและเอกชน เชน ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน๖๒ ไดจัดโครงการ 
"แลกเปลี่ยนขาวกับปลา" และอาหารตาง ๆ๖๓ อันเปนการแลกเปล่ียนสิ่งของระหวางกลุมชาติพันธุในภาคใต 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

7.6 บุคคลที่อยูในสถานที่คุมขังของรัฐ 
ในครึ่งหลังของเดือนเมษายน มีรายงานวาเจาหนาที่เรือนจําจังหวัดชุมพรติดโรคโควิด-๑๙ จํานวน ๒ 

ราย ซึ่งเปนการติดระหวางอยูนอกเรือนจํา๖๔ โดยรวมนับแตมีการระบาดของโรค มีผูติดเชื้อโควิด-19 เพียง 5 ราย 
อยางไรก็ตาม กรมราชทัณฑไดมีการดําเนินการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคและลดความแออัดของผูตองขัง 
โดยจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑทางการแพทย อุปกรณงานครัว เพิ่มพื้นที่นอน (ที่นอน ๒ ชั้น) ซึ่งคาดวาจะมีพื้นที่รองรับ
ผูตองขังไดเพิ่มขึ้น ๔๘,๗๗๕ คน หรือรองรับผูตองขังได ๒๖๘,๗๗๕ คน (ปจจุบันมีผูตองขัง ๓๘๐,๐๐๐ คน)๖๕ 
อยางไรก็ตาม ความแออัดของเรือนจํายังคงเปนปญหาสําคัญของงานราชทัณฑ  

นอกจากน้ี เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีรายงานวาพบผูติดเชื้อในศูนยกักขังตรวจคนเขาเมือง จังหวัด
สงขลา จํานวน ๔๒ ราย ซึ่งเปนผลมาจากมาตรการคนหาผูปวยเชิงรุกของรัฐ และรัฐไดจัดใหกลุมผูตองกักดังกลาว
ไดรับการรักษาพยาบาลแลว  

8. บทวิเคราะหและขอคิดเห็น 
8.1 การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการชวยเหลือ

เยียวยาตาง ๆ ของรัฐมักทําผานชองทางอิเล็กทรอนิกส ทําใหกลุมที่มีรายไดนอยมีปญหาในการเขาถึงเน่ืองจากไมมี
อุปกรณท่ีจําเปน เชน สมารทโฟน ประชากรกลุมดังกลาวยังมักมีการศึกษานอย จึงไมรูวิธีการเขาถึงความชวยเหลือ
ของรัฐที่ทําผานชองทางดังกลาว นอกจากนี้ พบวายังมีคนบางกลุมที่เขาไมถึงหรือไมเขาใจขอมูลขาวสารในเรื่องน้ี 
โดยเฉพาะ คนที่ไมรูภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ (กลุมชาติพันธุ แรงงานตางดาว) คนพิการ ผูสูงอายุโดยเฉพาะที่อาศัย
อยูลําพัง คนที่อาศัยในพื้นที่หางไกล อยางไรก็ตาม หนวยงานที่เกี่ยวของไดพยายามปรับปรุงวิธีการสื่อสารให
ชัดเจนและเขาถึงกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึงมากข้ึน  

                                           
๖๒ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ มูลนิธิชุมชนไท และองคกรภาคีเครือขาย 
๖๓ จาก ขาวแลกปลา : ทางรอดในวิกฤติ 'โควิด-19' ของกลุมชาติพันธุ, โดย  กรุงเทพธุรกิจ ,2563. สืบคนจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877566 
๖๔ จาก ราชทัณฑรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในเรือนจํา ประจําวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓, 

โดย ประชาสัมพันธ กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=2855840491136523 

&set=pcb.2855845297802709 
๖๕ จาก ราชทัณฑโอนเงินใหเรือนจําทัว่ประเทศ เกือบ ๒๐๐ ลานบาท เพ่ือซื้อเวชภัณฑปองกันภัยโควิด ๑๙ และเพิ่ม

พื้นที่นอน ลดความแออัด, โดย ประชาสัมพันธ กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓.  สืบคนจาก https://www.facebook.com/ 

photo?fbid=2860310587356180&set=pcb.2860318470688725, ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓. 
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8.2 ในรอบรายงานฉบับนี้ รัฐบาลไดมีการดําเนินการดูแลประชากรกลุมเปราะบาง เชน ผูสูงอายุและคน
พิการ ใหสามารถเขาถึงขอมูลและบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงมากขึ้นผานกลไกอาสาสมัครสาธารณสุข ใน
ขณะเดียวกัน ที่ก็มีความพยายามดูแลใหประชาชนกลุมตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบดานเศรษฐกิจและการดํารงชีพ
ไดรับความชวยเหลือยางเหมาะสม ทั้งการขยายหลักเกณฑผูมีสิทธิไดรับเงินเยียวยา 5,000 บาทใหครอบคลุมมาก
ขึ้น การดําเนินมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบ การกําหนดเงินเยียวยาที่ชัดเจนสําหรับกลุมเกษตรกร และการ
สํารวจขอมูลของผูมีรายไดนอยและกลุมเปราะบางในกรุงเทพมหานครเพื่อใหความชวยเหลือที่ เหมาะสม
นอกเหนือจากความชวยเหลือเฉพาะหนาตามสถานการณ อยางไรก็ตาม การดําเนินการในทางปฏิบัติยังมีความ
ลาชาทั้งจากปญหาฐานขอมูลที่ไมสมบูรณ ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล และจํานวนผูไดรับความเดือดรอนที่ยื่น
ขอรับความชวยเหลือซึ่งมีจํานวนมาก ซึ่งรัฐบาลไดแกไขปญหาไปตามสถานการณ กรณีที่เกิดขึ้นแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการมีฐานขอมูลที่ถูกตองเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการในยามวิกฤต  

8.3 การขยายการปดสถานศึกษาและการใชการเรียนทางออนไลนอาจไมสอดคลองกับวิธีการสอนเด็ก
ปฐมวัยที่จําเปนตองเรียนรูเรื่องปฺฏิสัมพันธกับผูอื่น แมจะปรับการเรียนออนไลนโดยใหผูปกครองอยูดวยบางชวง 
แตก็ยังไมบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องนี้มากนัก นอกจากน้ีผูปกครองบางคนอาจไมสามารถอยูดวยกับเด็กไดในชวง
ดังกลาวได นอกจากน้ี ในการเรียนออนไลนนักเรียนตองมีอุปกรณที่พรอมใชงาน ซึ่งนักเรียนที่ยากจนหรืออยูใน
พื้นที่หางไกลที่ไมมีไฟฟาหรือสัญญาณอินเทอรเน็ตอาจเปนกลุมที่เขาไมถึงการศึกษาและทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า
มากขึ้นระหวางเด็กที่อยูในเขตเมืองกับเด็กกลุมดังกลาว 
 

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


