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มิถุนายน 2563

 ในช่วงห้วงยามของประเทศท่ีช่วยกันฝ่าวิกฤติโรค

อุบัติใหม่ ที่เรียกติดปากว่า COVID-19 นอกจากจะได้รับฟัง 

รับรู ้การประกาศขอความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนของรฐับาล 

และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

 ซึ่งประชาชนรับทราบถึงความเต็มท่ีสุดก�ลังของ

ทุกหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ท่ีรวม

เหล่าหมอ พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์อ่ืนๆ กระท่ัง

ได้รบัค�ชมจากนานาประเทศ ท่ีประเทศไทยมมีาตรการรบัมอื

ได้ดีเยี่ยมติดอันดับต้นๆ ของโลก 

 กต้็องยอมรบัว่า รฐับาลบรหิารปัญหาและสถานการณ์

ในเรื่องน้ีได้อย่างดี ชนิดท่ีบูรณาการกันทุกหน่วยงานจาก

ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ

 และที่ส�คัญท่ีสุด นโยบายสู่ระดับปฏิบัติท่ีลงไปถึง

ชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ อย่างสมัครสมานฉันท์อีกด้วย

 ซ่ึงถอืเป็นปรากฏการณ์แรกๆ ของประเทศไทย ทีท่�าให้
คนไทยและผู้คนทั้งโลกได้รู ้จักการท�างานในระดับปฏิบัติ
การที่เข้าถึงทุกครัวเรือนในการติดตาม คัดกรอง เฝ้าระวัง 
และดูแล อย่างชนิดที่เข้าถึงตัวบุคคลในทุกหมู่บ้าน คือการ
ที่คนในชุมชนหมู่บ้านดูแลและจัดการปัญหากับการต้าน
โรค COVID-19 ในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง
 พวกเขาคอื “อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�หมูบ้่าน 

หรือ อสม.” คนเหล่านี้คือบุคคลที่สมัครใจ ที่จะท�งานเพื่อ

สังคมในด้านพัฒนาสุขภาพ มจี�นวนมากถงึ 1 ล้าน 4 หมืน่คน

ทั่วประเทศ ซึ่งแน่นอน พวกเขาได้สั่งสมความรู้และบ่มเพาะ

ประสบการณ์ โดยผ่านการฝึกอบรมและปฏิบตัจิรงิท่ีมกีระทรวง

สาธารณสุขเป็นผูร้เิริม่มาตัง้แต่ปี 2520 ซึง่ท�งานอย่างทุ่มเท 

เสียสละ เพ่ือคนในชุมชนหมู่บ้านซึ่งล้วนเป็นคนรู้จักและ

เครือญาติกันทั้งสิ้น

 กระทรวงสาธารณสุขท่ีรเิริม่เรือ่งน้ีแต่แรก ได้มองเห็น

ความส�คัญของชุมชน และศักยภาพของคนในชุมชนที่จะ

พัฒนาตนให้ดแูลสุขภาพในพ้ืนท่ีห่างไกล ในขณะท่ีบคุลากร 

แพทย์ และพยายาลก็มจี�นวนจ�กัด

 แนวคดิเช่นน้ี นับว่าก่อให้เกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม

ในระดบัหมูบ้่านท่ัวประเทศ เป็นผลประโยชน์ของคนในชุมชนท่ี

อยูเ่หนือผลประโยชน์ของปัจเจกบคุคล และของกลุ่มชนใด 

อีกทั้งยังมีความส�คัญต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 พัฒนาการของ อสม. ที่แรกเริ่มแตกกิ่งก้านสาขา

ทดลองเพียง 20 จังหวัดในปี 2520 กระทั่งเห็นผลสัมฤทธิ์

งอกงาม เป็นงานที่ก่อประโยชน์สุขในระดับหมู่บ้าน จาก

ความเสียสละของ อสม. ที่ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ จากรัฐ แต่ก็

ขยายตัวไปทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ความส�เร็จ ทุ่มเท ประหน่ึงเป็น “มดงาน” ด้าน

ส่งเสริมสุขภาพของชาว อสม. ได้ปรากฏผลงานมาอย่าง

ต่อเนื่อง กระทั่งรัฐบาล ชวน หลีกภัย ได้อนุมัติให้วันที่ 20 

มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อ

เป็นการให้ความส�คัญของ อสม. ทั่วประเทศ (ต่อหน้า 2)

ความเข้มแข็งอยู ่ที่หมู ่บ ้าน
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 และในปีนี้ เมื่อเริ่มต้าน COVID-19 อย่างจริงจัง 

จากการประกาศล็อคดาวน์ ปิดเมือง ปิดประเทศ เมื่อวันที่ 

25 มนีาคม 2563 จงึเป็นวันท่ีชาว อสม. ทุกหมูบ้่าน ได้แสดง

ศักยภาพ ครั้งใหญ่และครั้งส�คัญให้ปรากฏ

 การเสริมพลังกับบุคลาการทางการแพทย์ ท่ัว

ประเทศให้เป็นเอกภาพในทิศทางเดียวกันในระดับชุมชน

หมู่บ้านและเผยโฉมความส�เร็จงดงามอย่างต่อเน่ืองในทุก

พื้นที่เพื่อต้านการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 ชมุชนหมูบ้่านอันหลากหลาย ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา 

ต่างพ้ืนท่ี เป็นแหล่งรวมของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

และชุมชนหมู่บ้าน ยังเป็นสถาบันอันเก่าแก่ท่ีส�คัญท่ีสุด

ของประเทศ และเป็นสถาบันที่เป็นพื้นฐานทีส่�คัญที่สุดของ

สังคม อันเป็นฐานที่มั่นของชาว อสม.

 การท�งานของชาว อสม. ทั่วประเทศสะท้อนความ

เป็นคนในชุมชน ท่ีพ่ึงตนเองได้ มีศักดิ์ศรี มีถิ่นฐาน  

มีประวัติศาสตร์ และมีวัฒนธรรม เป็นรากฐานของประเทศ

หรือของรัฐ

 การประสานการท�งานร่วมกันต้าน COVID-19 

ระหว่างรัฐกับประชาชนครั้งนี้ จึงเป็นภาพของการประสาน

พลังอย่างเป็นเอกภาพและมีภารดรภาพ ทั้งในระดับชุมชน 

และระดับชาติ

 และในระดับนานาชาติ องค์การอนามัยโลก หรือ 

World Health Organization (WHO) ก็ยังได้แสดง

ความช่ืนชม อสม. แห่งประเทศไทยให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ชาวโลก 

“อสม.” จงึเป็นเสมอืนหน่ึงตวัแทนของชุมชนหมูบ้่าน ท่ีมคีวาม

หลากหลายอยู่ทั่วประเทศ มีความส�คัญ และมีความหมาย

ต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ

 งบประมาณหลายแสนล ้านบาทที่
รัฐบาลอนุมัติเพื่อฟื ้นฟูประเทศ จึงควร
พิจารณาให ้ถึงชุมชนหมู ่บ ้านเพ่ือสร ้าง
กิจกรรมสร ้างสรรค์ทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนไม่เพียงแต่ด้านสาธารณสุข โดยเชื่อ
และศรัทธาในศักยภาพของคนในชุมชน
หมู่บ้านอันหลากหลาย  ที่จะร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมแก้ปัญหาของเขาเองอย่างแม่นมั่นและ
ต่อเนื่อง
 ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดครั้งนี้ 
ภาครัฐต้องมองเห็นเป็นโอกาสที่จะให้ชุมชน
หมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนกับนโยบายกระตุ ้น
เศรษฐกิจให้ฟื ้นฟูในระดับฐานรากที่ชุมชน
หมู่บ้าน ที่ๆ ซึ่งเป็นที่พิงพักของทุกวิกฤติที่
ผ่านมา
 เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องกระจาย 
ถึงมือคนส ่วนใหญ่ของประเทศที่ชุมชน
หมู่บ้านเป็นส�าคัญ

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ผู้อ�านวยการ สถาบันนโยบายศึกษา
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ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ผ่อนคลายมาตรการ

สถานการณ์โควิดดีขึ้น รัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุม

ปิดน่านฟ้าไทยต่อ ถึง 30 มิ.ย. 63

เงินเยียวยา 5 พันถึงมือคนเดือดร้อน 16 ล้านคน

โครงการเยียวยาอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19

กคช. ท�าบ้านเช่าราคาถูก 999 บ./ เดือน 2 หมื่นหลัง

จัดสินเชื่อประมง กว่า 1 หมื่นล้าน

คนไทยต่างแดนทยอยกลับบ้าน

น�้าใจคนไทย ร่วมต้านโควิด-19

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ 31 พ.ค. 63

ดุสิตโพล : ปชช. พอใจมาตรการของรัฐบาล

นิด้าโพล : ผลส�ารวจความเห็นเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โควิดพ่นพิษ เศรษฐกิจทรุดยาว 9 เดือน 

พิษโควิด-19 ท�าลูกจ้างกว่า 1 ล้านตกงาน

รัฐแบ่ง 66 ล้านคนเป็น 8 กลุ่ม เพื่อการเยียวยา

มติ ครม. ให้ต่างด้าว 3 ชาติท�างานต่อได้ถึง 31 พ.ค.

วุฒิสมาชิก บริจาค 12 ล้านต้านโควิด-19

ทูตสหรัฐฯ ข้องใจไทยขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เลือ่นใช้ พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลครบทกุหมวด

ไปอีก 1 ปี

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ข้อดี-ข้อเสีย เข้าร่วม 

CPTPP

สถานการณ์โควิดดีขึ้น รัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุม
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้

ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีข้อ

ก�ำหนดเป็นกำรทั่วไป และข้อปฏิบัติแก่ส่วนรำชกำรทั้งหลำย ดัง

ต่อไปนี้

  ข้อ 1 กำรห้ำมออกนอกเคหสถำน หำ้มบุคคลใดทั่วรำช

อำณำจักรออกนอกเคหสถำนระหว่ำงเวลำ 23.00 นำฬิกำ ถึง

เวลำ 03.00 นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้น กำรห้ำมออก

นอกเคหสถำนตำมข้อก�ำหนด (ฉบบัที ่3) ลงวันที ่10 เมษำยน พ.ศ. 

2563 ยังคงใช้บังคับต่อไป

 ให้ยำนพำหนะ ผู้โดยสำรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับกำร

ขนส่งสำธำรณะที่เป็นกำรขนส่งคนหรือสินค้ำระหว่ำงจังหวัดที่

เริ่มออกเดินทำงจำกจังหวัดต้นทำงก่อนเวลำ 23.00 นำฬิกำ 

และถึงจังหวัดปลำยทำงหลังเวลำ 03.00 นำฬิกำของวันรุ่งขึ้น 

สำมำรถเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลำกำรห้ำมออก

นอกเคหสถำนได้

  ข้อ 2 กำรผ่อนผนักำรใช้อำคำรสถำนทีข่องโรงเรียนหรือ

สถำบนักำรศกึษำ เพือ่เตรยีมควำมพร้อมรองรบักำรเปิดภำคเรียน

ในปีกำรศกึษำ 2563 ในระยะแรกนีใ้ห้ทยอยผ่อนผนักำรใช้อำคำร

สถำนท่ีของโรงเรียนหรือสถำบันกำรศึกษำเพ่ือจัดกำรศึกษำ 

กำรอบรม กำรประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในกำรสอบหรือกำรคัด

เลือกบุคคล ดังต่อไปนี้

 (1) กำรใช้อำคำรสถำนที่เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนหรือ

กำรฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วย

โรงเรียนเอกชนเฉพำะประเภทวิชำชีพ และประเภทศิลปะ

และกีฬำ (เฉพำะประเภทกีฬำที่ผ่อนคลำยให้ท�ำกิจกรรมได้) 

โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน ควำมพร้อม

และควำมสำมำรถในกำรจัดรูปแบบกำรศึกษำที่มีควำม

ยืดหยุ่น กำรจัดสถำนที่และระบบต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับ

มำตรกำรป้องกันโรคเป็นส�ำคัญ
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 (2) กำรใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนหรือสถำบันกำร

ศึกษำเพื่อกำรประชุม กำรจัดกำรสอบ กำรสอบคัดเลือก 

กำรฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้ำวัน หรือด�ำเนินกำรอื่นใด

ในลักษณะท�ำนองเดียวกัน

 ให้ผู ้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถำบันกำร

ศึกษำตำม (1) หรือ (2) ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค

ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด กำรจัดระเบียบและระบบตำ่งๆ รวม

ทั้งค�ำแนะน�ำของทำงรำชกำรอยำ่งเคร่งครัด

 ข้อ 3 กำรผ่อนคลำยให้ด�ำเนินกำรหรือท�ำกิจกรรมบำง

อย่ำงได้ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน และขับเคลื่อน

กิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมจำกที่ได้ก�ำหนดไว้แล้วตำมข้อ

ก�ำหนด (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 และข้อ

ก�ำหนด (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ภำยใต้

กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก�ำหนด รวม

ทั้งกำรจัดระเบียบและระบบต่ำงๆ

 ให้สถำนท่ีหรือกำรด�ำเนินกิจกรรมที่ผู ้ว ่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเคยมีค�ำสั่งปิดสถำนที่

ไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

และตำมข้อก�ำหนด (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

สำมำรถเปิดด�ำเนินกำรหรือท�ำกิจกรรมบำงอย่ำงเพิ่มเติมได้ท่ัว

รำชอำณำจักร ตำมควำมสมัครใจและควำมพร้อม ดังต่อไปนี้

 (1) กิจกรรมด้ำนเศรษฐกิจและกำรด�ำเนินชีวิต

 ก. ห้ำงสรรพสนิค้ำ ศูนย์กำรค้ำ คอมมนูติีม้อลล์ ให้

เปิดด�ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ 21.00 นำฬิกำ

 ข. ศนูย์แสดงสินค้ำ ศนูย์ประชมุ หรือสถำนทีจั่ด

นทิรรศกำร ให้เปิดด�ำเนนิกำรจัดประชมุ กำรแสดงสนิค้ำ 

หรือกำรจัดนิทรรศกำรได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ�ำกัด

พื้นท่ีรวมในกำรจัดงำนขนำดไม่เกินสองหมื่นตำรำง

เมตร และเปิดด�ำเนินกำรได้จนถึงเวลำ 21.00 นำฬิกำ

 ท้ังนี ้ให้งดเว้นกำรจดักำรแข่งขนั กจิกรรมส่งเสรมิ 

กำรขำย หรือกำรด�ำเนินกำรอื่นใดที่เปิดโอกำสให้ผู้คน

มำชุมนุมกันหนำแน่นและอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้

 ค.   สนำมพระเครือ่ง ศนูย์พระเครือ่ง ให้เปิดด�ำเนนิ

กำรได้โดยงดเว้นกำรจัดกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ผู้คน

มำชุมนุมกันหนำแน่นและอำจเกิดภำวะไร้ระเบียบได้

 ง.  ร้ำนเสริมสวย แต่งผมหรือตดัผมส�ำหรับบุรษุหรอื

สตรี ให้เปิดด�ำเนินกำรโดยจ�ำกัดเวลำกำรให้บริกำรใน

ร้ำนไม่เกินรำยละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู ้นั่งรอ 

ในร้ำน

 จ. ศูนย์พฒันำเดก็เลก็ เดก็ก่อนวยัเรยีน ให้เปิดได้

เฉพำะกำรปฏิบัติงำนที่จ�ำเป็นของเจ้ำหน้ำที่เพ่ือกำร

นัดหมำย จัดสรรและแจกจ่ำยเครื่องดื่มและอำหำร

กลำงวัน และกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนที่ให้

เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

(2) กิจกรรมดำ้นกำรออกก�ำลังกำย กำรดูแลสุขภำพ

หรือสันทนำกำร

 ก.   คลนิกิเวชกรรมเสรมิควำมงำม สถำนเสรมิควำม

งำม สถำนที่สักหรือเจำะผิวหนัง เว้นบริเวณใบหน้ำ 

และต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยหรือหน้ำกำกผ้ำ 

 ข.  สถำนประกอบกำรเพ่ือสขุภำพ สปำ และสถำน

ประกอบกำรนวดแผนไทย (งดเว้นกำรอบตวั อบสมนุไพร

หรืออบไอน�้ำแบบรวม และกำรนวดบริเวณใบหน้ำ) 

นวดฝ่ำเท้ำ ยกเว้นสถำนประกอบกิจกำรอำบน�้ำ สถำน

ประกอบกิจกำรอำบ อบ นวด

 ค.   สถำนทีอ่อกก�ำลงักำยฟิตเนส ให้เปิดด�ำเนนิกำร

ได้โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่นในกำรเล่นแบบรวมกลุ่มและ

งดเว้นกำรอบตัวหรืออบไอน�้ำแบบรวม

 ง.    สถำนท่ีฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรอืค่ำยมวย ให้เปิด

ได้เฉพำะเพื่อกำรฝึกซ้อมกำรชกลม โดยไม่มีคู่ชก กำร

ชกมวยแบบล่อเปำ้ โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและไม่มี

ผู้ชม

 จ.   สนำมกฬีำ ให้เปิดด�ำเนนิกำรได้เฉพำะกจิกรรม

เพ่ือกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อมในประเภทกีฬำ 

ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บำสเกตบอล และวอลเลย์บอล 

โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขันและมีจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

ที่อยู่ในบริเวณสนำมกีฬำ (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่เกิน

สิบคน

 ฉ.  สถำนทีเ่ล่นโบว์ลิง่   สเกต็  หรอืโรลเลอร์เบลด 

หรือกำรละเล่นอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกัน ให้เปิดด�ำเนิน

กำรได้เฉพำะเพื่อกำรออกก�ำลังกำยหรือกำรฝึกซ้อม

 ช. สถำบันลีลำศหรือสอนลีลำศ

 ซ.        สระน�ำ้เพือ่กำรเล่นกฬีำหรอืกจิกรรมทำงน�ำ้

ในบงึ เช่น เจต็สกี ไคท์เซร์ิฟ เครือ่งเล่น ประเภทบำนำน่ำ

โบ๊ท ให้เปิดด�ำเนินกำรได้โดยต้องไม่เป็นกำรแข่งขัน

และจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เล่น

 ฌ. โรงภำพยนตร์  โรงละคร  โรงมหรสพ ให้เปิด

ด�ำเนินกำรได้โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน

สองร้อยคน ส�ำหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิด

เฉพำะกำรจัดแสดงลิเก ล�ำตัด หรือกำรแสดงพื้นบ้ำ

นอื่นๆ ก่อน โดยงดเว้นกำรจัดแสดงดนตรีหรือ

คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอื่นที่อำจมีควำมเส่ียงต่อกำร

รักษำระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลและกำรแพร่กระจำยเชื้อ

 ญ.    สวนสตัว์หรอืสถำนทีจ่ดัแสดงสตัว์ ให้เปิดด�ำเนนิ

กำรได้โดยจ�ำกัดจ�ำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่จัดกำร

แสดงที่เป็นกำรรวมกลุ่ม

 ข้อ 4 กำรด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรป้องกันโรคและกำร
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จัดระเบียบ ให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของ หรือผู้จัดกำรสถำน

ท่ีในข้อ 2 หรอืข้อ 3 มหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรปฏบิติัตำมมำตรกำร

ป้องกันโรค รวมทัง้ด�ำเนินกำรจัดระเบยีบและระบบต่ำงๆ ตำมค�ำ

แนะน�ำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลำ ที่ผู้วำ่รำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือตำมที่ทำงรำชกำรก�ำหนดให้พนักงำน

เจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจเขำ้ตรวจสอบกำรใช้อำคำรสถำนที่ตำมข้อ 2 

และกำรด�ำเนินกำรของเจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่ตำมข้อ 3 

เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรค รวมทั้งกำรจัดระเบียบ

และระบบต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด หำกพบกำรกระท�ำที่อำจ

มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจ

ให้ค�ำแนะน�ำ ตักเตือน หำ้มปรำม และมีอ�ำนำจก�ำหนดช่วงระยะ

เวลำเพื่อให้ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ เจ้ำของหรือผู้จัดกำรสถำนที่

ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีกำรแพร่ของโรค รวม

ทั้งเสนอให้ผู้มีอ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

มีค�ำสั่งปิดสถำนที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นกำรชั่วครำวก็ได้

 ในกรณีที่ผู ้ว ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครหรือผู ้ว ่ำ

รำชกำรจังหวัดมีค�ำสั่งปิดสถำนที่ไว้เป็นกำรชั่วครำวตำมพระ

รำชบัญญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 เมือ่ผู้มหีน้ำท่ีรับผดิชอบ เจ้ำของ

หรือผู ้จัดกำรสถำนท่ีได้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำร

ที่ทำงรำชกำรก�ำหนดและจัดระเบียบและระบบตำ่ง ๆ แล้ว ให้ผู้

ว่ำรำชกำรกรงุเทพมหำนครหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั แล้วแต่กรณี 

มีอ�ำนำจสั่งให้เปิดด�ำเนินกำรในสถำนที่ดังกลำ่วได้

 ข้อ 5 กำรผ่อนคลำยกำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด 

ตำมที่รัฐบำลมีค�ำแนะน�ำให้ประชำชนงดหรือชะลอกำรเดินทำง

ข้ำมเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ซึ่งจำกกำรประเมิน

ของฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องพบว่ำมำตรกำรดังกล่ำวนี้เป็นปัจจัยหนึ่ง 

ส่งผลให้สำมำรถควบคุมจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและกำรแพร่ระบำด

ของโรคได้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรด�ำเนินชีวิตของประชำชน

กลับมีสภำพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตำมปกติ อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริม

ให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรผ่อนคลำยกำร 

เดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด โดยประชำชนผู้เดินทำงซึ่งรวมถึง

ผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน

โรค กำรจัดระบบและระเบียบต่ำงๆ ที่ทำงรำชกำรก�ำหนดด้วย

ซึ่งอำจไม่สะดวกและจ�ำเป็นต้องก่อภำระแก่ผู ้เดินทำงได้โดย

เฉพำะในช่วงเวลำที่กำรจรำจรคับคั่ง หรือมีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หำก

พบว่ำผู้เดินทำงมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคหรือเป็นพำหะน�ำ

โรค พนักงำน เจ้ำหนำ้ที่มีอ�ำนำจในกำรสั่งแยกกัก กักกัน หรือ

คุมไว้สังเกตตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันกำรแพร่

ระบำดของโรคได้

 ข้อ 6 ในกรณีมีปัญหำว่ำสถำนที่หรือกิจกรรมใดเขำ้

ข่ำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อก�ำหนดนี้หรือไม่ ให้หำรือคณะ

กรรมกำรเฉพำะกิจพิจำรณำกำรผ่อนคลำยกำรบังคับใช ้

มำตรกำรในกำรป้องกันและยับย้ังกำรแพร่ระบำดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีเลขำธิกำรสภำควำม

มั่นคงแห่งชำติในฐำนะหัวหน้ำส�ำนักงำนประสำนงำนกลำง 

ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 เป็นประธำน

 ข้อ 7 กำรแสดงตนโดยใช้ต�ำแหน่งหน้ำที่ หรือแอบอำ้ง

ว่ำเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กระท�ำกำร เรียก รับ ยอมจะรับเงิน 

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหำประโยชน์

ที่มิควรได้ จำกกำรใช้สถำนที่ของเอกชนเพื่อกำรแยกกัก กักกัน 

หรอืคุมไว้สงัเกต หรอืเจตนำแกล้งให้ผูอ้ืน่มีควำมผดิตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยโรคติดต่อหรือข้อก�ำหนดซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำย

วำ่ด้วยกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือละเว้น

กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยทจุรติในกำรเรยีกเงนิ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์

ตอบแทนจำกกำรไม่ด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิด ย่อมเป็นควำมผิด

ตำมกฎหมำย ผู้ประสบเหตุดังกลำ่วให้แจ้งต่อศูนย์ด�ำรงธรรมได้

ทัว่รำชอำณำจกัร หรอืแจ้งต่อศนูย์บรหิำรสถำนกำรณ์โควดิ – 19 

ท�ำเนียบรัฐบำล

 ทั้งนี้ ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ-2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกำศ

เงื่อนไขตำมคู่มือปฏิบัติตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย เช่น กำร

เว้นระยะ กำรท�ำควำมสะอำด กำรจัดหำเจลล้ำงมือไว้ให้ และ

จดัจดุคดักรอง มีกำรสุม่ตรวจจำกเจ้ำหน้ำทีใ่นทกุกจิกรรม มกีำร

ประเมินควำมปลอดภัย หำกไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดก็จะมีกำร

ตักเตือน ถำ้ไม่ปรับปรุงก็จะมีมำตรกำรด�ำเนินกำรต่อไป

ขยายปิดน่านฟ้าไทยถึง 30 มิ.ย. 63

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 ส�านักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยได้ขยายการปิดน่านฟ้าไทยต่อไป

จนถงึวนัท่ี 30 มถินุายน 2563  ตำมประกำศเพ่ิมเตมิ ดงัต่อไปนี้

 1.ห้ำมอำกำศยำนขนส่งคนโดยสำรท�ำกำรบินเข้ำ

มำยังท่ำอำกำศยำนในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำว ตั้งแต่วันที่ 

1 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เวลำ 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 

พ.ศ. 2563 เวลำ 23.59 น.

 2.กำรอนุญำตกำรบินที่ส�ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทยได้ออกให้แก่อำกำศยำนขนส่งคนโดยสำรส�ำหรับ

กำรบินเข้ำสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลำตำม 1. ให้เป็นอัน

ยกเลิก
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 3. ข้อห้ำมตำม 1. ไม่รวมถึงอำกำศยำนดังต่อไปนี้

(1) อำกำศยำนรำชกำรหรือท่ีใช้ในรำชกำรทหำร 

(State or Military aircraft)

(2) อำกำศยำนทีข่อลงฉกุเฉนิ (Emergency landing)

(3) อำกำศยำนที่ขอลงทำงเทคนิค (Technical 

landing) โดยไม่มีผู้โดยสำรออกจำกเครื่อง

(4) อำกำศยำนทีท่�ำกำรบนิเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอื

ทำงมนุษยธรรม ท�ำกำรบินทำงกำรแพทย์ หรือ

กำรขนส่งสิ่งของเพื่อสงเครำะห์แก่ผู ้ได้รับผล 

กระทบจำกโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID 19) 

(Humanitarian aid, medical and relief flights)

(5) อำกำศยำนที่ได้รับอนุญำตให้ท�ำกำรบินรับ

ส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิล�ำเนำ 

(Repatriation)

(6) อำกำศยำนขนส่งสินคำ้ (Cargo aircraft)

 4. บุคคลหรือผู้โดยสำรบนอำกำศยำนตำม 3. จะต้อง

อยู่ภำยใต้บังคับของมำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำม

ที่ก�ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ เช่น กำรกักตัวเป็นเวลำ 

14 วัน และบรรดำข้อก�ำหนดที่ออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ง

พระรำชก�ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 

 ทัง้นี ้บดันีเ้ป็นต้นไป หรอืจนกว่ำจะมปีระกำศเปลีย่นแปลง

เงินเยียวยา 5 พันถึงมือคนเดือดร้อน 16 ล้านคน
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 กระทรวงกำรคลังได้

ประกำศว่ำได้จ่ำยเงินเยียวยำคนละ 5,000  บำท ตำมนโยบำย

เรำไม่ทิ้งกัน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ที่เป็นแรงงำน

อิสระ ครบ 16 ลำ้นคนตำมที่ขึ้นทะเบียนไว้และตรวจสอบวำ่มี

สิทธิจริง และจะทยอยจ่ำยจนครบ 3 เดือน หรือรวมทั้งสิ้น 

15,000 บำท

 และเปิดให้ผู้ไม่ได้รับเงินอุทธรณ์ได้หำกคิดว่ำตนไม่ได้

รับควำมเป็นธรรม โดยจะมีกำรทบทวนสิทธิอีกรอบ

โครงการเยียวยาอื่นๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19
 นำยสมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี กล่ำวว่ำ 

รัฐบำลได้เตรียมเงินเยียวยำให้กับกลุ่มต่ำงๆ ประมำณ 5.5 แสน

ล้ำนบำท เพื่อสรำ้งควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจโดยเปิดให้ส่วน

รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งกองทุนหมู่บำ้น มูลนิธิ 

เสนอจัดท�ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. กำรพัฒนำอำชีพเกษตรดั้งเดิม 

2.กำรพัฒนำแหล่งน�้ำรองรับภำคเกษตรในชนบท

3.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรท่องเท่ียวในชุมชน 

เตรียมรองรับกำรท่องเท่ียวในประเทศหลังจำกโควิด-19 

คลี่คลำย น�ำไปสู่กำรท่องเที่ยวยั่งยืน 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต กำรตลำดออนไลน์ ขนส่งสินคำ้

กระจำยจำกชุมชนไปยังภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อให้ชุมชนหันมำ

เน้นท�ำตลำดออนไลน์มำกขึ้น

5.กำรพัฒนำบคุลำกร จำกหลำยหน่วยงำน ทัง้กำรท่องเทีย่วฯ 

มหำวิทยำลัย เพื่อฝึกอบรมแรงงำน นักศึกษำจบใหม่ เพื่อให้

มงีำนท�ำ หำกรฐับำลตัง้รับปัญหำเศรษฐกจิ สร้ำงเงินหมนุเวยีน

ได้ทัน ภำวะเศรษฐกิจต้นปีหน้ำจะไม่หยุดชะงักหรือเสียหำย

มำกเกินไป และยังรองรับปัญหำได้เมื่อมีงำนท�ำ ทุกกิจกรรม

จะกลับมำด�ำเนินกำรได้ทั้งในเมืองและชนบท

กคช. ท�าบ้านเช่าราคาถูก 999 บ. ต่อเดือน
 

 นำยจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรพัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบให้คณะกรรมกำร

กำรเคหะแห่งชำติ (กคช.) ท�ำโครงกำรสร้ำงบ้ำนเช่ำส�ำหรับผู้มี

รำยได้น้อย 2 หมื่นหลัง โดยไม่ใช้เงินงบประมำณและซื้อที่ดิน

เพิ่ม แต่ใช้ที่ดินที่มีอยู่มำใช้ให้ได้ ก�ำหนดเสร็จภำยในเดือน

กรกฎำคม 2564 เพื่อรองรับคนเดือดร้อนดังกลำ่ว รวมถึงกลุ่มผู้

มีรำยได้น้อย และผู้สูงอำยุ โดยก�ำหนดคำ่เชำ่ที่  999 บำทต่อ

เดือน

จัดสินเชื่อประมง กว่า 1 หมื่นล้าน
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 นำยอลงกรณ์ พลบุตร 

ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะ

ประธำนคณะกรรมกำรฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพกำรประมง

ไทย เปิดเผยว่ำ ล่ำสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติ

โครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องผู้ประกอบกำรประมง 

วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้ำนบำท ตำมที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์เสนอเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ซึ่งเป็นโครงกำร 

สินเชื่อประมงที่มีเงินมำกที่สุด ครอบคลุมทั้งประมงพื้นบ้ำน และ

ประมงพำณิชย์ ครั้งแรกของประเทศ และยังเป็นโครงกำรที่เกิด

จำกกำรมีส่วนร่วมมำกที่สุดของทุกภำคส่วน ภำยใต้กำรท�ำงำน

ของคณะกรรมกำรฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพกำรประมงไทยกับ

กรมประมง และสมำคมประมงทุกสมำคม โดยจะเปิดโครงกำร

สินเชื่อเสริมสภำพคล่องประมงทันทีในเดือนมิถุนำยน 2563
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โครงกำรสินเชื่อเพื่อเสริมสภำพคล่องผู้ประกอบกำรประมง 

วงเงินสินเชื่อรวม 10,300 ล้ำนบำท และกรอบวงเงินงบประมำณ

ในกำรด�ำเนินโครงกำร จ�ำนวน 2,164.1 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 

ค่ำชดเชยดอกเบี้ย จ�ำนวน 2,163 ลำ้นบำท ให้ผู้ประกอบกำร

ประมงกู้ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบำลชดเชย

ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบกำรประมง สมทบร้อยละ 

4 ต่อปี เป็นระยะเวลำ 7 ปี นับแต่วันที่กู้ แบ่งเป็น (1) ธนำคำร

ออมสิน ให้ผู้ประกอบกำรประมงที่มีเรือประมงขนำดตั้งแต่ 60 

ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้ำนบำท ให้กู้รำยละไม่เกิน 

10 ลำ้นบำท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จ�ำนวน 1,050 ลำ้น

บำท และ (2) ธ.ก.ส. ให้ผู้ประกอบกำรประมงที่มีเรือประมงขนำด

ต�่ำกว่ำ 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้ำนบำท ให้กู้รำยละ

ไม่เกิน 5 ล้ำนบำทรวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จ�ำนวน 1,113 

ล้ำนบำท โดยให้ธนำคำรออมสนิ และ ธ.ก.ส. เป็นสถำบนัให้สนิเช่ือ

คนไทยต่างแดนทยอยกลับบ้าน
 ตลอดทั้งเดือนพฤษภำคม 2563 คนไทยในตำ่งแดนยัง

คงเดินทำงกลับบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้เดินทำงเข้ำประเทศทุก

คนต้องเข้ำกักกันตัวในศูนย์ที่รัฐจัดไว้ 

น�้าใจคนไทย ร่วมต้านโควิด-19
 จำกเหตุที่มีผู้ตกงำนถูกเลิกจ้ำงเดือดร้อนเพรำะขำด

รำยได้เป็นจ�ำนวนมำก แม้รัฐจะมีมำตรกำรเยียวยำแล้วก็ตำม 

แต่ก็ไม่อำจจะครอบคลุมและทั่วถึง คนไทยที่ยังพอจะมีก�ำลังจึง

หำวิธีช่วยเหลือกันเองเป็นกลุ่มเล็กๆ เริ่มจำกกำรท�ำอำหำรถุง

หรือกล่องไปแจกจ่ำย มอบอำหำรแห้งและสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐำน 

หรือเงินช่วยเหลือรำยละเล็กน้อย และต่อมำได้พัฒนำเป็นกำร

ตั้งตู้ปันสุขไว้ตำมจุดตำ่งๆ ผู้ที่มีก�ำลังน�ำสิ่งของต่ำงๆ มำใส่ไว้ 

ให้ผู้เดือดร้อยมำหยิบไปเอง

 ควำมช่วยเหลือนี้เกิดขึ้นเองในแทบทุกจังหวัด สำมำรถ

บรรเทำควำมเดือดร้อนลงได้ในระดับหนึ่ง

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ 31 พ.ค. 63
 หลังจำกเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2563 ที่เป็นวันแรกที่

ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศไทย สถำนกำรณ์ระบำดของ 

โควิด-19 ในไทยก็เริ่มดีขึ้น ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันลดลง 

หลำยจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อใหม่ส่วน

ใหญ่เป็นผู ้ที่เดินทำงเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและก�ำลังอยู ่ใน

สถำนกักกันของรัฐหรือท้องถิ่น 

 ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด-19 (ศบค.) รำยงำนยอด

ผู้ติดเชื้อในประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม ว่ำมียอดสะสม 

3,081 คน เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนั้น 4 รำย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่

ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งประเทศ 57 รำย ยอดผู้ป่วยรักษำตัวหำย

กลับบ้ำน 2,963 รำย และเหลือผู้ป่วยในโรงพยำบำล 61 คน 

 ขณะที่สถำนกำรณ์โลกในวันเดียวกัน มียอดสะสมผู้ติด

เชื้ออยู่ที่ 6,154,035 คน รักษำตัวหำยแล้ว 2,734,637 คน มียอด

สะสมผู้เสียชีวิต 370,893 รำย โดยสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มี

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมำกที่สุดในโลก คือ 1,816,820 คน 

และ 105,557 คน ตำมล�ำดับ

ดุสิตโพล : ปชช. พอใจมาตรการของรัฐบาล
 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ส�ำรวจควำมคิดเห็นของ

ประชำชนทั่วประเทศ “สวนดุสิตโพล”  กรณี “ความพึงพอใจ

ต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาล” จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,801 

คน (ส�ำรวจทำงออนไลน์) ระหว่ำงวันที่ 27-30 เมษำยน 2563 

สรุปผลได้ ดังนี้
1. “มาตรการรับมือโควิด-19” ของรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ คือ

อันดับ “มาตรการรับมือโควิด-19”    ภาพรวม      แปลค่า
   1  คุมเข้มกักตัวผู้โดยสำร  94.18%  พึงพอใจมำกที่สุด

 เดินทำงเข้ำไทย 14 วัน 

   2 หำ้มเครื่องบินเข้ำสู่ไทย  92.55%    พึงพอใจมำก

  ชั่วครำว

   3 อสม.แต่ละพื้นที่ตรวจ  89.03%    พึงพอใจมำก

 ติดตำมคนในชุมชน

   4 กักตัว “อยู่บ้ำน หยุดเชื้อ  88.01%    พึงพอใจมำก

 เพื่อชำติ”

   5 กำรตรวจหำเชื้อกลุ่มเสี่ยง 87.08%    พึงพอใจมำก

   6 ล็อคดำวน์กรุงเทพฯ             85.45%    พึงพอใจมำก

 และจังหวัดต่ำง ๆ

   7 เคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. 85.40%    พึงพอใจมำก

   8 ท�ำงำนที่บ้ำน Work from Home 85.01%    พึงพอใจมำก

2.“มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน”ของรัฐบาลที่ประชาชน 

พึงพอใจ คือ

อันดับ “มาตรการรับมือโควิด-19”    ภาพรวม        แปลค่า
1 เลื่อนช�ำระภำษีเงินได้บุคคล  83.51%     พึงพอใจมำก
 ธรรมดำ ถึง 31 ส.ค.63
2 จ่ำยเงินเยียวยำเกษตรกร  81.43%     พึงพอใจมำก
 ครัวเรือนละ 15,000 บำท
3 ประกันสังคมจ่ำยเงินกรณี  80.86%     พึงพอใจมำก
 ว่ำงงำนจำกผลกระทบโควิด-19  
4 ประกันสังคมลดเงินสบทบ  79.11%     พึงพอใจมำก
 นำยจ้ำงและผู้ประกันตน
5 ใช้ไฟฟรี 150 หน่วย/   79.03%     พึงพอใจมำก
 ลดค่ำไฟ 50%
6 คืนเงิน“ค่ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ”  78.89%     พึงพอใจมำก
7 ร้ำนธงฟ้ำขำยหน้ำกำก  75.76%     พึงพอใจมำก
 รำคำ 2.50 บำท
8 กระทรวงพัฒนำสังคมฯ  74.10%     พึงพอใจมำก
 จ่ำยเงินเยียวยำ 2,000 บำท
9 แจกเน็ตฟรี 10 GB ฟรี 30 วัน  73.06%    พึงพอใจมำก
10 ลดค่ำน�้ำ-ค่ำไฟ 3%   70.29%    พึงพอใจมำก
11 เงินเยียวยำ 5,000 บำท  66.91%    พึงพอใจมำก
 “เรำไม่ทิ้งกัน”
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นิด้าโพล : ผลส�ารวจความเห็นเรื่อง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 วันที่ 17 พฤษภำคม 2563 ศูนย์ส�ำรวจควำมคิดเห็น 

“นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผย

ผลส�ำรวจของประชำชน เรื่อง “เสรีภาพหรือสุขภาพ” ท�ำกำร

ส�ำรวจระหว่ำงวันที่ 11-13 พฤษภำคม 2563 จำกประชำชนที่

มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ และ

อำชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,259 หน่วยตัวอยำ่ง เกี่ยว

กับข้อเสนอให้ยกเลิก พระรำชก�ำหนดกำรบริหำรรำชกำรใน

สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และกำรให้ควำมส�ำคัญ

ระหว่ำงเสรีภำพกับสุขภำพ กำรส�ำรวจอำศัยกำรสุ่มตัวอย่ำง

โดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยชื่อฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก 

(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำง ด้วยวิธีแบบงำ่ย 

(Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์

ทำงโทรศัพท์ โดยก�ำหนดค่ำควำมเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

 เม่ือถำมถึงความคิดเห็นของประชาชนกับข้อเสนอให้

ยกเลิกพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉนิ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) พบวำ่ ร้อยละ 35.98 ระบุวำ่ เห็นด้วย

มำก เพรำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด - 19 ดีขึ้นเยอะเเล้ว 

อยำกให้กลับเข้ำสู่ภำวะปกต ิ

จะได้เดินทำงสะดวก และผู้

ประกอบกำรสำมำรถประกอบ

อำชีพได้ตำมปกติ, ร้อยละ 

21.76 ระบุวำ่ ค่อนข้ำงเหน็

ด้วย เพรำะสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดโควิด - 19 คล่ีคลำย

ลงแล้ว อยำกให้มีกำรผ่อนปรน 

ในกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำง

ปกติ

 ร้อยละ 15.17 ระบุว่ำ ไม่

ค่อยเหน็ด้วย เพรำะอำจท�ำให้

เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัส

โควิด - 19 รอบ 2 ขึ้น และ

อยำกให้สถำนกำรณ์ดีขึ้น

กว่ำนี้, ร้อยละ 25.74 ระบุว่ำ 

ไม่เห็นด้วยเลย เพรำะอยำก

ให ้ สถำนกำรณ ์กำรแพร ่

ระบำดโควิด – 19 ปลอดภัย 

100% ก่อน และเกรงวำ่จะ

กลบัมำเเพร่ระบำดรอบ 2 และ

ร้อยละ 1.35 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/

ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ 

 ด ้ ำนความคิด เห็นของ

ประชาชนกับข ้อเสนอให ้

ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว (4 ทุ่ม ถึง ตี 4) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 41.22 ระบุว่ำ เห็นควรให้มีเคอร์ฟิวตำมเวลำเดิม เพรำะอยำก

ให้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 หมดไป 100% ก่อน และ

ลดกำรมัว่สมุ ชุมนมุ ทีจ่ะก่อให้เกดิกำรเเพร่ระบำดรอบ 2, ร้อยละ 

33.68 ระบุวำ่ เห็นควรยกเลิกเคอร์ฟิวไปเลย เพรำะไม่สะดวกใน

กำรเดินทำงเป็นอย่ำงมำก ท�ำให้ผู้ที่ท�ำงำนตอนกลำงคืนขำด

โอกำสในกำรประกอบอำชีพ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโค

วดิ - 19 ดีขึ้นเเล้ว

 ร้อยละ 23.99 ระบวุ่ำ เหน็ควรให้มกีำรปรับเวลำเคอร์ฟิว

ใหม่ เพรำะอยำกให้ปรับเปลี่ยนเวลำให้ดึกมำกกวำ่นี้ ประชำชน

บำงส่วนยังต้องท�ำงำนอยู่ และจะได้สะดวกในกำรเดินทำงมำก

ขึ้น และร้อยละ 1.11 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ

 เม่ือถำมผู้ที่เห็นควรให้มีการปรับช่วงเวลาเคอร์ฟิว

ใหม่ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.73 ระบุวำ่ ช่วงเวลำเคอร์ฟิว

ใหม่ควรเป็นเวลำ 00.00 น. - 04.00 น. รองลงมำ ร้อยละ 18.21 

ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 04.00 น., ร้อยละ 12.58 

ระบุว่ำ ควรเป็นช่วงเวลำ 00.00 น. - 05.00 น., ร้อยละ 6.29 
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ระบุว่ำ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 03.00 น., ร้อยละ 5.30 

ระบุว่ำ ควรเป็นช่วงเวลำ 23.00 น. - 05.00 น. และร้อยละ 16.89 

ระบุวำ่ ควรเป็นช่วงเวลำอื่นๆ

 ส�ำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลว่าควร

อนุญาตให้ ผับ บาร์ ร้านเหล้า เปิดให้บริการ พบว่ำ ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 78.87 ระบุว่ำ ยังไม่ควรอนุญำตให้เปิด เพรำะผับ บำร์ 

ร้ำนเหล้ำ ถือเป็นแหล่งมั่วสุม แออัด ประชำชนบำงกลุ่มยังไม่ให้

ควำมร่วมมือ เกรงว่ำกำรกลับมำรวมตัวกันของประชำชน อำจ

ท�ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2

 รองลงมำ ร้อยละ 18.03 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้เปิดได้

แล้ว เพรำะผู้ประกอบกิจกำรผับ บำร์ รำ้นเหล้ำ ขำดรำยได้ 

พนักงำนตกงำนมำกขึ้น และควรมีมำตรกำรที่เข้มงวดในกำร

ป้องกันที่จะไม่ก่อให้เกิดกำรเเพร่ระบำดรอบ 2 และร้อยละ 3.10 

ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ

 ท้ำยที่สุด เมื่อถำมถึงการให้ความส�าคัญระหว่าง

เสรีภาพกับสุขภาพ พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.80 ระบุวำ่ 

เลือกสุขภำพที่ปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด - 19 

แม้ว่ำจะต้องถูกจ�ำกัดเสรีภำพบ้ำงก็ตำม เพรำะถ้ำประชำชน

สขุภำพด ีท�ำให้ไม่เกดิกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควดิ - 19 รอบ 2 ขึน้ 

และเสรีภำพก็จะได้กลับมำในกำรด�ำรงชีวิต

 รองลงมำ ร้อยละ 12.87 ระบุว่ำ เลือกเสรีภำพในกำร

ด�ำเนินชีวิต แม้วำ่จะต้องเสี่ยงกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 

- 19 เพรำะ อยำกมีอิสระในกำรเดินทำง ประกอบอำชีพเหมือน

เดิม และประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและรับผิดชอบตัวเองมำก

ขึ้น, ร้อยละ 2.86 ระบุว่ำ อะไรก็ได้แล้วแต่รัฐบำลจะเห็นสมควร 

เพรำะ ทั้ง 2 สิ่งมีควำมส�ำคัญเทำ่กัน ต้องท�ำควบคู่กันไป และ

ร้อยละ 0.47 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่ทรำบ/ไม่สนใจ

 โควิดพ่นพิษ เศรษฐกิจทรุดยาว 9 เดือน 

 แม้จะมีมำตรกำรเยียวยำแก่ทุกภำคส่วนของสังคม และ

มกีำรช่วยเหลอืกนัในระดบัประชำชนต่อประชำชน แต่กำรถดถอย

ทำงเศรษฐกิจของทั้งประเทศก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อวันที่ 

6 พฤษภำคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้

กล่ำวว่ำ 

 “เรำคำดกำรณ์ว่ำสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจของ

เรำคงจะมีผลกระทบไปอีกนำนพอสมควร คงไม่ใช่แค่ 3 เดือน 

อำจถึง 6 เดือน 9 เดือน ซึ่งต้องเตรียมมำตรกำรไว้รองรับใน

โอกำสต่อไปด้วย ขณะเดียวกันผมได้เน้นย�้ำในสิ่งที่เรำค่อนขำ้ง

จะชินแล้ว คือกำรใช้ new normal วิถีชีวิตปกติแบบใหม่ คือให้

ควำมส�ำคัญกับเรื่องสุขภำพ วิถีชีวิตทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงไป

หลงัสถำนกำรณ์โควิด-19ได้ลดระดับควำมรนุแรงลง ฉะนัน้ ต้องมี

กำรวำงแผนอนำคตไว้ด้วย ผมได้ใช้เวลำเสำร์-อำทิตย์หรือ 

วันหยุดรำชกำรไปตรวจเยี่ยมพูดคุยกับเขำ พบปะฟังปัญหำ

โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อน�ำมำขับเคลื่อนใน ครม. เพื่อที่จะไปดูแลเขำ

ให้มำกย่ิงขึ้น ตรงนี้ต้องขอเวลำเพรำะหลำยอย่ำงต้องใช้งบ

ประมำณ และหลำยอยำ่งติดข้อกฎหมำยหลำยตัว ต้องให้เวลำ

ผมในกำรแก้ปัญหำ ผมจะเดินหนำ้ไปพบปะเรื่อยๆ”

พิษโควิด-19 ท�าลูกจ้างกว่า 1 ล้านตกงาน
 วันที่ 10 พฤษภำคม 2563 กระทรวงแรงงำน รำยงำน

ผลกระทบจำกไวรัสโควิด-19  ท�ำให้มีลูกจ้ำงผู้ประกันตนตำม

มำตรำ 33 ถูกเลิกจ้ำง หรือลำออกจำกงำน ขึ้นทะเบียนขอใช้

สิทธิประโยชน์กรณีว ่ำงงำนผ่ำนระบบออนไลน์เว็บไซต ์ 

https://empui.doe.go.th กับกรมกำรจัดหำงำน รวมทั้งมีคน

ตกงำนเข้ำไปแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธ์ิว่ำงงำนที่ศูนย์สมำร์ท 

จ๊อบเซ็นเตอร์ในกระทรวงแรงงำน ส�ำนักงำนจัดหำงำนเขต

พื้นที่ใน กทม. และในต่ำงจังหวัดมำกขึ้น 

 ตัง้แต่ช่วงต้นปี ท่ีหลำยสถำนประกอบกำรเริม่ปิดกิจกำร

เลิกจำ้ง ในเดือน มกรำคม มียอดขึ้นทะเบียน 74,775 คน, 

กุมภำพันธ์ 84,117 คน, มีนำคม ขยับสูงขี้น 144,861 และเดือน 

เมษำยน ยอดทะลักสูงสุด 267,351 คน รวมยอดตกงำน 5 เดือน 

571,104 คน

 ทั้งนี้ ในกรณีที่นำยจ้ำงปิดกิจกำรและเลิกจ้ำง ลูกจำ้ง

จะได้รับเงินชดเชยจำกนำยจ้ำงตำม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน 

และรับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำนจำกกองทุน

ประกันสังคมร้อยละ 70 ของค่ำจ้ำงจนกว่ำจะได้งำนใหม่ แต่ไม่

เกิน 200 วัน หำกลำออกเองได้ร้อยละ 45 ของคำ่จ้ำง ไม่เกิน 

90 วัน ซึ่งเป็นคนละกรณีกับที่นำยจ้ำงหยุดกิจกำรชั่วครำวและ

ให้ลูกจ้ำงหยุดงำนเนื่องจำกเหตุสุดวิสัยหรือโควิด-19 ลูกจำ้งจะ

ได้รบัสทิธิก์รณีว่ำงงำนร้อยละ 62 เป็นเวลำไม่เกนิ 90 วนั ขณะนี้

มีผู้ขอใช้สิทธิ์กวำ่ 1 ล้ำนคน

รัฐแบ่ง 66 ล้านคนเป็น 8 กลุ่ม เพื่อการเยียวยา
 เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2563 นำยลวรณ แสงสนิท  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังและโฆษกกระทรวง

กำรคลัง แถลงถึงมำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำประชำชนที่ได้รับ

ผลกระทบจำกโควิด-19 วำ่ รัฐได้ออกมำตรกำรเยียวยำไปแล้ว

ถึงสี่กลุ่ม มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 40 ล้ำนคน คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มของแรงงานในระบบซึ่งมีอยู่ประมำณ 

11 ล้ำนคน ที่ทำงส�ำนักงำนประกันสังคมดูแลให้อยู่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มแรงงานอิสระ ที่กระทรวงกำรคลังรับมำ
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ด�ำเนินกำรในโครงกำร “เรำไม่ทิ้งกัน” ที่เยียวยำเงิน 

5,000 บำท 3 เดือน ซึ่งได้ด�ำเนินกำรมำถึงโค้งสุดท้ำย

แล้ว โดยมีผู้ผ่ำนเกณฑ์ 15 ล้ำนคน 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีประมำณ 10 ล้ำนคนและ

กระทรวงเกษตรได้ด�ำเนินกำรแล้ว เริ่มต้นไปเมื่อวำนนี้ ซึ่ง

จะได้รับครอบครัวละ 5,000 บำท เช่นเดียวกัน 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ทั้ง

ข้ำรำชกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจหรือจะเป็นหน่วยงำน

ของรำชกำรท้องถิ่น ซึ่งมีประมำณ 3 ล้ำนคน รัฐบำลดูแล

โดยทุกวันนี้ยังไม่มีกำรลดวันหรือลดเงินเดือน 

 แต่ยังมีกลุ่มที่ยังเข้ำไม่ถึงกำรช่วยเหลือมำตรกำรของ

ภำครัฐอีกห้ำกลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ผู้

สูงอำยุ และกลุ่มคนพิกำร ซึ่งมีอยู่ประมำณ 13 ล้ำนคน 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ก�ำลังเสนอมำตรกำรเพื่อกำรดูแลกลุ่มนี้อยู่ 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย มีทั้งหมด 14.6 ลำ้นคน 

แต่หำกหักจ�ำนวนกำรเยียวยำที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับกลุ่มอ่ืนๆ 

จะเหลือกลุ่มนี้เพียง 2.4 ลำ้นคน 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ส�าเร็จ ซึ่งมำร้องเรียนกัน

มำกในช่วงที่ผ่ำนมำถือเป็นกลุ่มใหญ่ประมำณ 1.7 ล้ำน

คน ซึ่งกระทรวงกำรคลังมีนโยบำยชัดเจนที่จะกลับมำดู

ให้ใหม่ โดยสำมำรถไปดูได้ที่ธนำคำรของรัฐทุกแห่ง 

เพรำะที่กรมประชำสัมพันธ์ ปิดแล้ว

กลุม่ที ่ 8 เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบทางสงัคมกรณีฉกุเฉนิ 

ประมำณ 1 ลำ้นคน ซึ่งทำงกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์มีมำตรกำรรองรับไว้แล้ว 

 ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องดูไม่ให้เกิดกำรซ�้ำซ้อนกัน ซึ่งรวมแล้ว

จะมีคนที่ภำครัฐจะต้องดูแลประมำณ 66 ลำ้นคน ซึ่งทุกกลุ่มมี

มำตรกำรดูแลไว้หมดแล้ว

 นอกจำกนี้รัฐบำลยังช่วยลดคำ่ใช้จำ่ยของประชำชนใน

ช่วงวิกฤติในหลำยๆ ดำ้น ในทุกมิติ และถ้ำยังไม่พอ รัฐบำลก็ได้

เตรียมสินเชื่อฉุกเฉินเอำไว้ด้วย วงเงิน 4 หมื่นล้ำนบำท สำมำรถ

กูไ้ด้โดยทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมีหลักประกัน ท่ีธนำคำรออมสิน ธนำคำร

เพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และยังมีสินเชือ่พิเศษอกีก้อน

หนึ่งก็คือวงเงินประมำณ 50,000 บำทต่อคน นอกจำกนี้ ยังมี

แรงจูงใจให้ผู้ประกอบกำรหำกยังรักษำระดับกำรจ้ำงงำนเอำไว้

เหมือนเดิมในช่วงเมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน ก็สำมำรถน�ำ

คำ่ใช้จ่ำยไปหักกำรเสียภำษีได้ 3 เทำ่ และยืดเวลำกำรเสียภำษี

นิติบุคคลด้วย 

 นอกจำกนี้ธนำคำรแห่งประเทศไทยเตรียมเงินให้ 500 

ล้ำนของ soft loan ที่จะให้กลุ่มธุรกิจตำ่งๆ ส่วน SME ก็จะมีอีก

มำตรกำรหนึ่งมำดูแลเร็วๆ นี้

มติ ครม. ให้ต่างด้าว 3 ชาติท�างานต่อได้ถึง 31 พ.ค.
 วันที่ 5 พฤษภำคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็น

ชอบตำมที่กระทรวงแรงงำน เสนอขอให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำ

มำท�ำงำนตำมข้อตกลงที่รัฐบำลไทย ที่ได้ลงนำมกับรัฐบำล

ประเทศคู่ภำคี สำมำรถอยู่ต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม  

 เรื่องนี้ สืบเนื่องจำก ครม. มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนำคม 

2563 ผ่อนผันให้คนตำ่งด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำร์ 

ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย อยู่ในรำชอำณำจักร และ

ท�ำงำนไปถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563  แต่มีกำรขยำยเวลำ

ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร

ไปถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 รวมทั้งมีกำรออกประกำศหรือ

ค�ำสั่งตำมมำตรกำรจ�ำกัดกำรเคลื่อนยำ้ยแรงงำน กำรควบคุม

กำรเดินทำงข้ำมเขตพื้นที่จังหวัด รวมถึงกำรระงับกำรเข้ำออก

รำชอำณำจักรยังมีผลบังคับใช้ท�ำให้คนต่ำงด้ำวดังกล่ำวไม่

สำมำรถเดินทำงกลับประเทศต้นทำงได้  อกีทัง้บำงสถำนประกอบ

กำรยังมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้คนต่ำงด้ำวในกำรท�ำงำนต่อไป 

วุฒิสมาชิก บริจาค 12 ล้านต้านโควิด-19

 เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2563 ส�ำนักเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

รวบรวมกำรบริจำคเงินจำกวุฒิสมำชิก จ�ำนวน 241 คน เพื่อใช้

ในกำรแก้ปัญหำวิกฤตกำรณ์โควิด-19 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 

12,360,220 บำท ในจ�ำนวนนี้เงินจ�ำนวน 10 ลำ้นบำท บริจำค

เข้ำกองทุนชัยพัฒนำสู้ภัยโควิด-19 มูลนิธิชัยพัฒนำ ส่วนเงินที่

เหลือจ�ำนวน 2,360,220 บำท มอบหมำยให้กรรมำธิกำร

วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ พิจำรณำด�ำเนินกำรบริหำรต่อไป

 อย่ำงไรก็ตำม ก่อนหนำ้นี้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ได้ขอควำมร่วมมือวุฒิสภำร่วมบริจำคตำมควำมสมัครใจ ขั้นต�่ำ

จ�ำนวนทำ่นละ 5 หมื่นบำท โดยหักจำกเงินเดือนและเงินประจ�ำ

ต�ำแหน่งประจ�ำเดือนเมษำยน ปรำกฏวำ่ มี ส.ว. จ�ำนวน 6 คน 

ที่บริจำคเงินคนละ 1 แสนบำท ประกอบด้วย 1. นำยพรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ 2. นำยเสรี สุวรรณภำนนท์ 3. นำง

พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 4. นำยกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวำลำ วุฒิสภำ 5. 

นำยวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 6. นำยอุปกิต ปำงจรียำงกรู และ นำย

เฉลำ พวงมำลัย บริจำค 1 หมื่นบำท 



11Social Reform - Democracy Vol. June, 2020

 ส่วนอีก 6 ผู้บัญชำกำรเหลำ่ทัพ ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

วุฒิสภำ โดยต�ำแหน่ง ที่ไม่ได้ร่วมบริจำคครั้งนี้ เนื่องจำก

ประกำศไม่รับเงินเดือนวุฒิสภำตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ไป

จนถึงเกษียณรำชกำรวันที่ 30 กันยำยน 2563

ทูตสหรัฐฯ ข้องใจไทยขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 เมือ่วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2563 นำยไมเคลิ จอร์จ ดซีอมเบร 

(H.E. Mr. Michael George DeSombre] เอกอัครรำชทูต

สหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทยได้เข้ำพบ นำยวิษณุ เครืองำม 

รองนำยกรัฐมนตรี ที่ท�ำเนียบรัฐบำล ในกำรสนทนำช่วงหนึ่ง

ทตูสหรฐัฯ ได้สอบถำมถงึกำรขยำยเวลำประกำศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ 

ซึ่งนำยวิษณุได้อธิบำยว่ำมี 2 เหตุผล 2 ข้อ คือ

 1. หำกไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะต้องใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ 

ซึ่งเท่ำกับว่ำรัฐบำลไม่มีอ�ำนำจใดๆ เลย และจะท�ำให้เกิด 

มำตรฐำน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย กำรใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

ท�ำให้เกิดมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ

 2. กำรที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะใช้อ�ำนำจหน้ำที่ในกำร

ด�ำเนินกำรใดๆ เช่น ปิดสถำนที่ตำ่งๆ จะส่งผลกระทบต่อประเทศ 

อำจจะท�ำให้ประชำชนตกงำนและขำดรำยได้ ดังนัน้กำรประกำศ 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะท�ำให้รัฐบำลสำมำรถเข้ำไปเยียวยำประชำชน

ที่รับผลกระทบได้ และยังท�ำให้ผู้วำ่รำชกำรจังหวัดเกิดควำมเชื่อ

มั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 ก่อนหน้ำนีน้บัแต่มกีำรระบำดของโควดิ-19  สหรฐัอเมริกำ

ได้ให้กำรช่วยเหลือด้ำนสำธำรณสุขในภำวะฉุกเฉินและด้ำน

มนุษยธรรม มูลค่ำประมำณ 18.3 ลำ้นเหรยีญสหรฐัแก่ประเทศ

สมำชกิอำเซยีน ซึง่ในส่วนของประเทศไทย รัฐบำลสหรัฐฯ ระบุว่ำ

ได้จัดสรรงบประมำณเร่งด่วนเป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 1.2 ลำ้น

ดอลล่ำร์ ผำ่นกระทรวงกำรต่ำงประเทศ หน่วยงำนเพื่อกำร

พัฒนำระหว่ำงประเทศสหรัฐฯ หรือ USAID และศูนย์ควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ หรือ CDC โดยงบประมำณดังกล่ำวนั้น 

ถูกส ่งต ่อให้รัฐบำลไทยเพื่อเตรียมระบบห้องทดลองทำง 

กำรแพทย์ และกำรตั้งระบบสังเกตกำรณ์เพื่อระบุหำกำรติดเชื้อ 

รวมทั้งสนับสนุนกำรท�ำงำนของผู้เชี่ยวชำญ ในกำรเตรียมตัว 

ป้องกนั ควบคมุ และกำรสือ่สำรเกีย่วกบัควำมเสีย่งของโรคและอ่ืนๆ 

 และท่ำนทูตสหรัฐฯ ได้เขียนบทควำมชื่นชมกำรควบคุม

กำรแพร่ระบำดไวรัสของประเทศไทย ที่สำมำรถควบคุมกำรแพร่

ระบำดได้เป็นอยำ่งดี

เลื่อนใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ครบทุกหมวดไปอีก 1 ปี

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) รับทรำบข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ให้เลื่อนกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ครบทุกหมวดออกไปเป็นเวลำ 1 ปี ด้วย

เหตุผลว่ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับหน่วยงำน 

ภำครัฐ เอกชนและประชำชน เนื่องจำกหำกมีกำรบังคับใช้ตำม

ก�ำหนดเวลำเดิมในขณะที่ทุกภำคส่วนยังไม่พร้อม อำจท�ำให้

เกดิกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิติัตำมกฎหมำยได้โดยไม่ตัง้ใจ รวมทัง้

อำจเป็นช่องทำงให้ผู้ที่ทุจริตแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 นอกจำกนี้ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค 

โควิด-19 ท�ำให้ภำคเอกชนไม่วำ่ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และ

ขนำดเล็ก เกิดปัญหำสภำพคล่องในกำรลงทุนเพื่อปรับปรุง

กระบวนงำน ระบบสำรสนเทศ และกำรจัดหำหรือจัดอบรม

บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลให้มีควำมพร้อมปฏิบัติตำมกฎหมำย กำรเลื่อนบังคับใช้

กฎหมำยจึงเอื้อต่อภำคเอกชนให้มีเวลำได้เตรียมควำมพร้อม

อยำ่งเหมำะสม 

 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บำงหมวดที่

จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 ได้แก่ หมวด 2 กำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

หมวด 5 กำรร้องเรียน หมวด 6 ควำมรับผิดทำงแพ่ง  หมวด 7 

บทก�ำหนดโทษ  และควำมในมำตรำ 95 และมำตรำ 96 

 ขณะน้ีทำงกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ด�ำเนินกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลแล้ว โดยอยูร่ะหว่ำงกำรน�ำเสนอรำยชือ่

บุคคลต่อคณะรัฐมนตรี และอยู่ในขั้นตอนกำรจัดท�ำกฎหมำย

ล�ำดับรอง เช่น 1) กำรบริหำรจัดกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2) กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล 3) กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำง

ประเทศ 4) สิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 5) หน้ำที่ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ 6) กำร

ร้องเรียนและโทษปรับทำงปกครอง

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มี

มติเห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.กำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย พ.ศ. .... โดย

เป็นกำรปรับปรุง พ.ร.บ.เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนมี
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กลไกช่วยเหลือประชำชนให้สำมำรถจัดท�ำและเสนอร่ำง

กฎหมำยได้ โดยเป็นร่ำงกฎหมำยที่ตรำขึ้นตำมหมวด 16 กำร

ปฏิรูปประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติในกำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน

 ทั้งนี้ สำระส�ำคัญเป็นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธี

กำรเกี่ยวกับกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยของประชำชน และกำรจัด

ท�ำรำ่งกฎหมำย มีกำรก�ำหนดให้ต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ�ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 10,000 คน ในกำรเข้ำชื่อเสนอรำ่ง พ.ร.บ. และไม่

น้อยกว่ำ 50,000 คน ในกำรเข้ำชื่อเสนอรำ่งรัฐธรรมนูญแก้ไข

เพิ่มเติม และกำรเข้ำชื่อเสนอรำ่งรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ที่มี

ผลเป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของรัฐจะกระท�ำมิได้ เป็นต้น ซึ่งรำ่ง พ.ร.บ.ดังกลำ่วจะส่งเสริม

ให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในทำงกำรเมืองกำรปกครองด้วยวิธี

กำรเข้ำชือ่เพือ่เสนอกฎหมำยมำกย่ิงขึน้ สะท้อนควำมเป็นพลเมือง

ในระบอบประชำธิปไตยอีกด้วย

ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อดี-ข้อเสีย 
เข้าร่วม CPTPP

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563 ในที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ได้หยิบยกประเด็นกำร

พิจำรณำเรื่องกำรเจรจำกำรเข้ำร่วมควำมตกลงหุ้นส่วนทำง

เศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) ขึ้นมำ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้

เน้นย�้ำว่ำ เวลำนี้ไทยยังอยู่ในขั้นตอนวำ่จะไปเจรจำหรือไม่  แต่

สิ่งส�ำคัญคือต้องให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม จะได้เขำ้ใจข้อมูลทุก

ด้ำนและหำข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศที่สุด โดยจะมีกำร

ประสำนไปยังฝ่ำยนิติบัญญัติให้มีกำรตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญ

พิจำรณำข้อดี-ข้อเสีย เปิดกว้ำงให้ผู้แทนประชำชนได้แสดง

ควำมเห็นกันอย่ำงเต็มที่

 ก่อนหน้ำนี้มีข่ำวว่ำกระทรวงพำณิชย์จะเสนอคณะ

รัฐมนตรีให้พิจำรณำให้ประเทศไทยเข้ำร่วมเจรจำควำมตกลง 

CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership) มีกำรเสนอควำมไม่เห็นด้วยจำก

ภำคประชำสงัคมจนท�ำให้กระทรวงพำณชิย์ได้ถอนเร่ืองนีอ้อกไป

 CPTPP มีชื่อในภำษำไทยวำ่ ข้อตกลงควำมเข้ำใจและ

ควำมคืบหนำ้เพื่อหุ้นส่วนขำ้มแปซิฟิค คือข้อตกลงที่ครอบคลุม

และก้ำวหน้ำส�ำหรับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจภำคพื้นแปซิฟิค โดย

เป็นควำมตกลงทำงกำรค้ำเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องกำรค้ำ กำร

บริกำรและกำรลงทุน เพื่อสรำ้งมำตรฐำนและกฎระเบียบร่วมกัน

ระหว่ำงประเทศสมำชิก ทั้งด้ำนกำรคุ ้มครองทรัพย์สินทำง

ปัญญำ มำตรฐำนแรงงำน กฎหมำยสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไก

แก้ไขข้อพิพำทระหว่ำงรัฐบำล และนักลงทุนต่ำงชำติ 

 ปัจจุบันมีประเทศสมำชิกรวม 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น 

แคนำดำ เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ 

มำเลเซีย บรูไน และเวียดนำม  มีขนำดพื้นที่เศรษฐกิจประมำณ 

13 เปอร์เซ็นต์ของโลก โดยสหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกไป  

 ประเด็นที่มีกำรพูดถึงและมีผู้คัดค้ำนอย่ำงมำกในกำรที่

ไทยจะเข้ำร ่วมข้อตกลงนี้คือเรื่องกำรแก้ไขกฎหมำยด้ำน

กำรเกษตรกรรม ที่อำจจะท�ำให้เกษตรกรไม่สำมำรถจะเก็บเมล็ด

พันธุ ์ไว้เพำะปลูกเองได้ จะต้องซื้อผ่ำนบริษัทอุตสำหกรรม

เท่ำนั้น 

 อีกประเด็นคือกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรของภำครัฐ

ไม่สำมำรถสนับสนุนอุดหนุนโดยเลือกปฏิบัติได้ ต้องเป็นไปตำม

กลไกรำคำตลำด 

 ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น กำรปรับค�ำเตือนบนสลำกเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ กำรลงทุนแบบไม่จ�ำเป็นต้องเข้ำลงทุนโดยตรง

แต่เป็นกำรลงทุนผ่ำนกำรซื้อหุ้น 



 จากป ัญหาผลกระทบของ โรค

ระบาดไวรัสโควิด-19 จนท�ให้ต้องมี

การปิดประเทศและปิดเมอืง จนเกดิ

ผลกระทบต่อประชาชนและ

เศรษฐกิจของประเทศอย่าง

รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชาชนในระดับฐานราก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

ซึ่งได ้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้งอย่างต่อเน่ืองมา

เป็นล�ดับก่อนการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 

 แม ้ว ่ ารัฐบาลจะม ี

นโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจด้วย 

งบประมาณเป็นจ�นวนมากอย่างต่อเน่ืองมา

หลายครั้ง ก่อนหน้าท่ีจะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 

แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถท�ให้สภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ 

ส่งผลถึงการจัดเก็บรายได้ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท�ให้

เกิดข้อจ�กัดในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�และงบ

ฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ จ�เป็นต้องกู้เงิน

เป็นจ�นวนมาก 

 หากการใช้เงินดังกล่าวไม่สามารถฟื้นฟูและกระตุ้น

เศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติ

ในภาพรวมแล้วยังจะกลายเป็นภาระของประเทศชาติและ

ประชาชนในวันข้างหน้าด้วย

 เน่ืองจากจ�นวนเงินในการกระตุ ้นเศรษฐกิจมี

จ�นวนจ�กัดจึงควรใช้จ่ายอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจนด้วย

ความระมัดระวังแต่รวดเร็วและให้มีการกระจายของเม็ด

เงินให้เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึงมากที่สุด อย่าง

เป็นระบบท่ีสามารถตรวจสอบได้ ท่ีส�คัญเงินน้ันควร

จะมีประชาชนร่วมกันรับผิดชอบและเป็นเงิน

หมุนเวียนอยู่ในระบบตลอดไป 

จึงขอเสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินเพิ่มทุน

เพื่อให้กับกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชน

เมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท จ�านวน 

79 ,255  กองทุ น  ซึ่ งมี สมาชิ ก 

12,801,444 คน ซึ่งโดยเฉลี่ย 1 คนต่อ 

1 ครัวเรือน และถ้าคิดเป็นจ�านวนคนที่

จะได้รับประโยชน์ทั้งครัวเรือน ตามตัวเลข

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามจี�านวนประชากร

เฉลีย่ครวัเรอืนละ 3.16 คน ดังนั้นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก

การเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านคิดเป็นจ�านน 40.4 ล้าน

คนโดยประมาณ ซึ่งจะได้กู้ยืมเพื่อน�าเงินไปใช้จ่ายในกรณี

ฉุกเฉินรวมทั้งสมารถน�าเงินไปลงทุนในการฟื้นฟูอาชีพ 

ระหว่างการพักช�าระหนี้ต่อยอดกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองของธนาคารออมสิน ธกส. และกรุงไทย 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
ข้อเสนอโครงการกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
ระยะสั้น และระยะกลาง

สุวิทย์ คุณกิตติ
นักวิชาการอิสระ

13Social Reform - Democracy Vol. June, 2020



 การเพ่ิมทุนนี้รัฐบาลสามารถด�าเนินการได้ทันที 
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
โดยตรง เม็ดเงินจ�านวนเกือบ 80,000 ล้าน บาท สามารถ
กระจายออกไปถงึมอืสมาชกิระดบัฐานรากอย่างทัว่ถงึ โดย
ไม่มกีารชักหัวควิ อันเป็นการทุจรติประพฤตมิชิอบท่ีสาธารณชน

เป็นห่วง เพราะไม่ต้องผ่านระบบราชการทีท่�ให้ต้องชักช้า

และเสียเวลา สามารถส่งเงินไปถงึบญัชีกองทุนหมูบ้่านและ

ชุมชนเมือง ท่ีกระจายกันอยู่ท่ัวประเทศได้ภายในวันเดียว 

คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองสามารถ

บริหารจัดการและปล่อยกู้ให้สมาชิกอย่างท่ัวถึงภายในระยะ

เวลาไม่เกินสองอาทิตย์ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของ

ชาวบ้านท่ีก�ลังเดือดร้อนและเกษตรกรก�ลังเข้าสู่ฤดูกาล

เพาะปลูกการใช ้ เงินก็จะเกิด ข้ึนในทันทีจะมี เม็ดเงิน

หมุนเวียนอยู ่ในระบบช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศ 

จ�นวน 80,000 ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่เกินสอง

อาทิตย์ ความเร็วของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจะท�ให้การ

เวียนของเงิน หมุนได้หลายรอบมากกว่าปกติ

 นอกจากน้ีการด�เนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถ

ท�ควบคู่กันไปกับการให้ส่วนราชการต่างๆ เสนอโครงการ

ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา เมื่ออนุมัติมาแล้ว

ต้องใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะมีการด�เนินการแล้ว

เสร็จก็ใช้เวลาหลายเดือนจะต้องมีการตรวจการจ้างก่อนจึง

สามารถอนุมัติให้จ่ายเงินได้ 

 ดังน้ันเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและให้มีการตรวจ

สอบ รฐับาลควรมอบหมายให้ส�นักงานกองทุนหมูบ้่านและ

ชุมชนเมอืงแห่งชาต ิจดัท�”โครงการบณัฑติอาสาเพ่ือพัฒนา

ชุมชน” ร่วมกบัมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ จดัท�หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านการวางแผนพัฒนาและการ

บริหารจัดการชุมชนโดยให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งการ

เงินและการประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนั้นยังสามารถให้

มหาวิทยาลัยและบัณฑิตอาสาเหล่าน้ีติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการด�เนินการ

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งไม่ได้มีการติดตาม

ตรวจสอบมากว่า 10 ปีแล้ว รวมทั้งปีนี้ครบรอบ 10 ปี ที่

ส�นักงานสถติแิห่งชาตต้ิองท�การส�รวจส�มะโนประชากร

รอบใหม่ด้วย

 โดยมอบหมายให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองคัดเลือกนักศึกษาท่ีจบการศึกษาและยังว่าง

งาน จ�นวน 2 คน เพื่อรับทุนการศึกษาเป็นเวลา 1 

ปี ทุนละ 7,500 บาทต่อเดือน จ�นวน 158,510 

คน เป็นเงินทุนการศึกษา 14,266 ล้านบาท จดังบ

ค่าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้กับ

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม โครงการ คนละ 7,500 

บาท รวมเป็นเงิน 1,189 ล้านบาท หลังจากผ่าน

การฝึกอบรมพ้ืนฐานแล้ว บณัฑติอาสาเหล่าน้ีจะ

เข้าไปท�งานในหมูบ้่านและชุมชนเมืองท่ีตัวเองได้รับ

คัดเลือกมาเมื่อจบการศึกษาก็จะมี ทักษะ ในการ

วางแผนและพัฒนา หมู่บ้านและชุมชนเมือง จาก

ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจและความ

ต้องการของหมูบ้่านและชุมชนน้ันๆ สามารถจดัท�

แผนพฒันาหมูบ้่านและชุมชนเมือง รวมทั้งการจัด

ท�รายงานการประเมินผลโครงการกระตุ ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาลและการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนสามารถใช้ผลการ

ประเมนิและข้อมลูต่างๆ เพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพ

สร้างรายได้ให้กบัตนเองได้อีกด้วย ซึง่การด�เนินการ

ดงักล่าวถือเป็นการเพิ่มทักษะ (Up skill) ให้กับ

บัณฑิตจบใหม่ และยังเป็นการชะลอบัณฑิตจบใหม่

ออกสู ่ตลาดแรงงานซึ่งมีแนวโน้มว่าจะตกงาน 

นอกจากน้ียังเป็นการเปิดโอกาสและสร้างโอกาสให้

บัณฑิตจบใหม่เหล่าน้ีมีมุมมองในการพัฒนางาน

และอาชีพในชุมชนของตนเองเพ่ือน�ไปสู่การสร้าง

งานและอาชีพในชุมชนต่อไป
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 ส�หรับการลงทุนขนาดใหญ่ เพ่ือการกระตุ ้น

เศรษฐกิจระยะกลางควรเน้นโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสร้าง

ความมั่นคง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนและลดความเหล่ือมล�้าแบบยั่งยืนให้กับ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 รัฐบาลควรให้ความส�คัญกับ”โครงการพัฒนา

ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน�้าแบบองค์รวม” 

โดยการน้อมน�แนวพระราชด�ริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้

ทรงพระราชทานไว้ในเรื่องน�้าและได้ทรงท�เป็นตัวอย่างไว้

อย่างครบถ้วนตามศูนย์ศึกษา เพื่อพัฒนาฯ และโครงการ

ต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน�า้แบบ

องค์รวมได้ เช่น “โครงการผันน�้าแม่ยวมมาเติมเขื่อนภูมิพล” เพื่อ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกในลุ่มน�้า

เจ้าพระยา “โครงการโขง เลย ชี มูล” และ “โครงการน�าร่องในการ

แก้ไขปัญหาภยัแล้งในภาคอสีานตอนบนจ�านวน 19 โครงการ“ ท่ีจะแก้ไข

ปัญหาความแห้งแล้งในภาคอีสาน ”โครงการผันน�้าจากเขื่อน

รัชชประภาและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดกระบ่ี พังงาและภูเก็ต”  

รวมทั้ง “โครงการผันน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์” ที่ได้มีการศึกษาออกแบบโดยกรมชลประทาน

และกรมทรัพยากรน�้า ไว้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถด�เนินการ

ก่อสร้างได้เลยหลายโครงการ โครงการเหล่าน้ีจะช่วยฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิ แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล�้า

ได้อย่างยั่งยืน 

  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเพิ่มทุนให้กับกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องรายได้ของประชาชนที่รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควดิ-19 ได้อย่างรวดเรว็

และเงินที่เพิ่มทุนก็ไม่ได้หายไปไหน เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น

แล้วระยะหนึ่ง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กู้

ยืมเงินไปก็จะสามารถน�าเงินกลับมาช�าระหนี้ได้

สุวิทย์ คุณกิตติ
นักวิชาการอิสระ
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 โครงการแบบนี้ เคยเป ็นส ่วนส�าคัญในการฟื ้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง
มาแล้วถ้าอยากให้เงินกระจายถึงมือคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้เร็ว ไม่มีหัวคิว โปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง รัฐบาลต้องรีบท�าทันที



บทบาทของพลเมืองไทย
ในวิกฤตโควิด-19

อสม.
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 การต่อสู ้กับโรคติดต่อเช่ือไวรัสโคโรน่า 

2019 หรือ โควิด19 ที่ประสบความส�เร็จโดย

พิสูจน์จากอัตราป่วยและอัตราตายของคนในราช

อาณาจักรไทย ท�ให้ได้รับความช่ืนชมยกย่องจาก

องค์การอนามยัโลก (WHO) ให้ อสม. หรอือาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�หมู่บ้าน เป็นหน่ึงในบุคลากร

สาธารณสุขท่ีท�หน้าท่ีคดักรอง เฝ้าระวัง ระดบัหมูบ้่าน

ที่ส่งผลให้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลง องค์การอนามัยโลก 

หรือ WHO ประจ�ประเทศไทย ได้ออกรายงานว่า จาก

การที่ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อลดลง ส่วนหนึ่งมาจาก 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�หมู่บ้าน (อสม.) ของไทย

กว่า 1,040,000 คน และอาสาสมคัรสาธารณสุขกรงุเทพมหานคร

อีก 15,000 คนของไทยท่ีลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้าน ในการค้นหา

กลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง น�เข้าระบบการรักษา 

ยิ่งค้นหาเร็ว ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยิ่งท�ให้สถานการณ์ดีขึ้น 

ตลอดจนการให้ความรูเ้รือ่งสาธารณสุข การใช้ยา และการ

เฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 รวมถงึท�รายงานถงึหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง และได้กล่าวชื่นชมการท�งานของ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�หมูบ้่าน (อสม.) ว่าเป็นก�ลังส�คญัท�งาน

ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีในท้องถิน่ เป็นด่านหน้าออกเคาะประตบู้าน

แล้วเกอืบ 12 ล้านหลังคาเรอืนให้ความรูใ้นการป้องกนัตนเอง

ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ กินร้อนใช้ช้อนกลาง

ของตนเอง รวมถึงการตอกย�้าความส�คัญมาตรการการ

เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)

   ค�ถามท่ีน่าสนใจ...แล้วอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า

หมูบ้่านเหล่านนี ้ เขาคือใคร ?  มาจากไหน ?  ท�าหน้าทีอ่ะไร ?

 ย้อนหลังไปเมื่อปี 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้มี

โครงการทดลองเกิดข้ึนใน 20 จังหวัด โดยทดลองในทุก

อ�เภอ อ�เภอละ 1 ต�บล เรยีกว่าเป็นการใช้ “การสาธารณสุข

มลูฐาน” ซึง่เป็นวิธีหลักในการพัฒนาสาธารณสุข โดยมอีดตี

หมอมือดีที่มีคุณูปการต่อวงการสาธารณสุขสามท่านได้แก ่

   นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์          

 

 นายแพทย์อมร นนทสุต       

 

    นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์

ซึ่งแต่ละท่านได้มีส่วนผลักดินให้เกิดอาสาสมัครสาธารณสุข

ในหมู่บ้านในชุมชนของตนตนเอง โดยในชั้นต้นได้แก่ ผู้สื่อ

ข่าวสาธารณสุข หรือ “ผสส.” และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�หมู่บ้าน หรือ อสม. ใช้การค้นหาผู้ที่มีจิตส�นึกต่อ

การรบัใช้ส่วนรวมด้วยวิธีการทางสังคมท่ีเรยีกว่า Sociogram  

ท�ให้ในยุคน้ันนอกจากเจ้าหน้าท่ีประจ�สถานีอนามัยและ

โรงพยาบาลประจ�อ�เภอ (ต่อมาเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชน)  

ต่อมาในปี 2535 ได้ยกระดบั ผสส. ซึง่ท�งานด้าน”การข่าว” 

(ผสส.จะท�งานเกีย่วกบัการแก้ข่าวร้าย กระจายข่าวด ีช้ีแนะ

บริการ) ขึ้นเป็น อสม. 

เป็นการวิเคราะห์สังคมมิติ หรือการวิเคราะห์มิติสังคมภายใต้ประเด็นความสนใจร่วมกัน เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาผูน้� 

จึงอาจจะพบว่ามีการเรียกว่า วิธีระบุผูน้�และวิเคราะห์สังคมมิติภายใต้ภาวะผู้น�



อสม. คนหนึ่งจะรับผิดชอบชาวบ้านในชุมชนหรือคุ้มบ้านที่ตนเองตั้ง
บ้านเรือนอยู่ประมาณ 10 หลังคาเรือน
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3 https://www.nakhonphc.go.th/history_asm.php ศูนย์พัฒนาการ
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     ในระยะแรกๆ อาสาสมัครสาธารณสุขจะเน้น

การประสานงานสาธารณสุขระหว่างกลุ่มบ้านกับสถาน

บริการสาธารณสุข พร้อมทั้งท�หน้าที่เฝ้าระวังโรคติดต่อที่

เกิดขึ้นตามฤดูกาล จนกระทั่งต่อมาได้มีการจัดตั้งกองทุน

ยาและเวชภัณฑ์ประจ�หมู่บ้านข้ึนเป็นแห่งแรกท่ีบ้านหมอก

จ�แป๋ อ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลประชาชน

ตลอดจนการแนะน�การใช้บริการในควบคุม รักษาโรคและ

ฟื้นฟูร่างกาย ภายหลังเมื่อรัฐมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว

มากขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระของสถานบริการสาธารณสุข 

โดยเฉพาะเป็นการลดความแออัดของผู้ป่วยใน(in patient)

โรงพยาบาล

 ต่อมาเมื่อปี 2535 สมัย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติ ครม. เมื่อวัน

ท่ี 21 ธันวาคม 2536 ให้ทุกวันท่ี 20 มนีาคมของทุกปี เป็นวัน 

อสม.แห่งชาต ิ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก�ลังใจและส่งเสรมิ

ให้ อสม. ได้รวมพลังสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดใีห้ประชาชนชาวไทย 

และไดด้�เนินการจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2537 

เป็นต้นมา งานท่ีเหล่าบรรดา อสม.เข้าไปท�เป็นงานเช่นเดยีว

กับอาสาสมัครอ่ืนท่ีท�งานด้วยส�นึกสาธารณะในความ 

รับผดิชอบต่อส่วนรวม โดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆ จากรฐั 

จนถงึสมยัรฐับาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรฐัมนตรี 

ได้ค�นึงถงึขวัญก�ลังใจ ในการปฏิบตังิานเชิงรกุ การส่งเสรมิ 

สุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ 

การดูแลผู้ป่วยและเฝ้าระวังโรคในชุมชน ของอสม. จึงได้

ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�หมู ่บ้าน 

(อสม.) พ.ศ.2552 เป็นจ�นวนเงินคนละ 500 บาท และ

เพิ่มเป็นคนละ 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า อาสาสมัคร

สาธารณสุขจะเป็นบุคลากรท่ีรู ้จักคนในชุมชนได้ดีท่ีสุด  

บทบาทของ อสม. คือการเป็นผู้น�การด�เนินงานพัฒนา

สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/

ชุมชน เป็นผู้น�การเปล่ียนแปลง (Change agents) 

พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และ

มหีน้าท่ี “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวด ีช้ีบรกิาร ประสานงาน

สาธารณสุข บ�บดัทุกข์ประชาชน ด�รงตนเป็นตวัอย่างท่ีด”ี 

อาทิ การให้ค�แนะน� ถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนบ้านและ

แกนน�สุขภาพประจ�ครอบครวั ในเรือ่งการให้ภูมคิุม้กนัโรค 

การสุขาภิบาลส่ิงแวดล ้อมและการจัดหาน�้าสะอาด 

โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันและควบคุม

โรคตดิต่อประจ�ถิน่ การอนามยัแม่และเดก็และการวางแผน

ครอบครัว การดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน 

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุม

โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรค

ไม่ตดิต่อท่ีส�คญั การป้องกนัและแก้ไขมลภาวะและส่ิงแวดล้อม

ท่ีเป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

การจัดหายาจ�เป็นไว้ใช้ในชุมชน และการส่งเสริมการใช้

สมุนไพรและแพทย์แผนไทย เฝ้าระวังและป้องกันปัญหา

สาธารณสุขในหมู่บ้าน ตลอดจนหมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ 

ศสมช. ฯลฯ3  การท�หน้าท่ี “อาสาสมคัร” โดยช่ือเรยีกขาน

ก็พอจะบอกได้อยู ่แล้วถึงความเสียสละ และอุทิศตน

ท�งานเพื่อส่วนรวม โดยที่ยังคงมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

อาสาสมัครหลายคนจึงยังคงประกอบสัมมาอาชีพในการ

เลี้ยงตนเอง เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านที่ดี มีจะต้องท�งาน

เพื่อส่วนรวมไปด้วย แต่เพื่อช่วยให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีสภาวะ

สุขภาพท่ีดี จึงเป็นความภาคภูมิใจในการได้ท�ตนเป็น 

“อาสาสมัคร (Volunteer)” ทางด้านสาธารณสุขด้วยความ

เข้มแข็ง น่ีแหละคอือีกคณุลักษณะหน่ึงของ “พลเมอืง(Citizen)” 

ในสังคมไทยที่ควรค่าแก่การยกย่อง 

 หากพิจารณาในเชิงพัฒนาการของระบบอาสา

สมัคร (Voluntary system) ของระบบการสาธารณสุข

ไทยคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประเทศไทยเราผ่านการมีอาสา

สมัครประเภทต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน นั่นหมายถึงการ

แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของคนไทยท่ีเปี่ยมไปด้วยจิตใจ

เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ การมส่ีวนร่วมและค�นึงถงึประโยชน์ส่วนรวม 
เราจะพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�หมู ่บ ้านมี

พัฒนาการมาตามล�ดับ โดยส่งเสริมให้การด�เนินงานของ 

อสม.มีความเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างขวัญและก�ลังใจ

แก่ อสม. ดังนี้ 

https://www.nakhonphc.go.th/history_asm.php
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กว ่ า  40  ป ี ที่ ผ ่ านมา  ภารกิจของ อสม.จากรุ่นสู่รุ่นท�ให้ระบบการสาธารณสุขมูลฐานมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสามารถ

รองรับปัญหางานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน

และควบคุมโรค การฟื้นฟู้สมรรถภาพ การดูแลสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุในสังคม  

 ในยามที่เกิดวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดเช่นนี้ เราได้เห็น

บทบาทของอาสาสมัครของไทยกว่าหนึ่งล้านคนที่ออกเดินชนกับปัญหาเป็นด่าน

หน้าที่มีความท้าทาย เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในนามของ “พลเมือง

ไทย” เพราะการเฝ้าระวัง ค้นหา และแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ นับได้ว่าเป็นการ

ท�างานเชิงรุกที่ท�าให้สามารถสยบการระบาดของโรคไปได้ แม้ว่าการแพร่ระบาดใน

ประเทศจะค่อนข้างรุนแรงอย่างรวดเร็วในระยะแรก ๆ ก็ตาม รากฐานของการ

พัฒนา “ระบบการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care: PHC)” ที่มี อสม.เป็น

แกนน�ากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การป้องกันโรคและส่งเสริมสุข

ภาพเป็นไปด้วยความแข็งแกร่ง และสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย


