รายงานรวบรวมผลกระทบต่อกลุม่ สตรีจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๑. ข้อมูลทั่วไป
ปัจจุบันประชากรผู้หญิงในประเทศไทยมีจํานวนประชากร (ประชากรคาดการณ์ ก.ค.ปี ๖๓)
ประมาณ ๓๔,๔๐๖,๐๐๐ คน ขณะที่มีประชากรชาย ๓๒,๑๒๘,๐๐๐ คน โดยจําแนกผู้หญิงที่เป็นประชากรใน
เขตเมื อง (ในเขตเทศบาลและเมื อง) ๑๙,๗๑๑,๐๐๐ คน ในเขตชนบท ๑๔,๖๙๕,๐๐๐ คน เมื่อ จํา แนก
ประชากรรายภาคยังพบว่าประชากรหญิงมีจํานวนมากกว่าประชากรชายในทุกภาคของประเทศ โดยภาคกลาง
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) มี จํานวนประชากรหญิงมากที่สุด ขณะที่กรุงเทพมหานครมีประชากรหญิงจํานวน
๔,๓๔๒,๐๐๐ คน (ชาย๔,๐๑๖,๐๐๐ คน) โดยเมื่อจําแนกเฉพาะประชากรหญิงตามกลุ่มอายุ พบว่าในวัย
แรงงาน (๑๕-๕๙) ปี มีจํานวนมากที่สุด รองลงมาได้แก่วัยผู้สูงอายุ (๖๐-๖๕ ปีขึ้นไป) วัยเรียน (๖-๒๑ ปี) และ
วัยเด็ก (ต่ํากว่า ๑๕ ปี) ตามลําดับ 1 ทั้งนี้ จากข้อมูลการทํางาน (ก.พ. ๒๕๖๑) พบว่ามีผู้หญิงในวัยทํางาน
๑๗.๑๑ ล้านคน (ชาย ๒๐.๔๙ ล้านคน) เมื่อเปรียบเทียบอาชีพระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า อาชีพ
ที่เพศหญิงมีจํานวนผู้ทํางานมากกว่าเพศชาย คือ เสมียน (หญิงร้อยละ ๗๑.๙ และชายร้อยละ ๒๘.๑) ประกอบ
วิชาชีพด้านต่าง ๆ (หญิงร้อยละ ๖๑.๒ และชายร้อยละ ๓๘.๘) และ พนักงานบริการในร้านค้าและตลาด
(หญิงร้อยละ ๕๘.๗ และชายร้อยละ ๔๑.๓) ในขณะที่บางอาชีพมีลักษณะงานเหมาะสําหรับเพศชาย เช่น
ช่างเทคนิคหรือผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ (เช่น วิศวกรรม สถาปนิก เป็นต้น) เพศหญิงกลับมีสัดส่วนผู้ทํางาน
ด้านนี้มากกว่าเพศชาย 2 สําหรับสถานภาพการทํางานของแรงงานสตรี (ปี ๒๕๖๐) พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างเอกชนร้อยละ ๓๗.๔ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๒๖.๓ ช่วยธุรกิจครัวเรือนร้อยละ ๒๔.๕ ลูกจ้างรัฐบาลร้อย
ละ ๑๐.๓ นายจ้าง ร้อยละ ๑.๓ และการรวมกลุ่มร้อยละ ๐.๒ ตามลําดับ โดยผลการสํารวจผู้หญิงวัยทํางาน
อายุ ๑๕-๖๐ ปี จํานวน ๑,๐๗๔ คน พบว่าผู้หญิงวัยทํางาน ๑ คน มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนรอบข้าง
๒.๒ คน ร้อยละ ๓๔.๙ ของผู้หญิงวัยทํางานดูแลแม่ของตนเอง ร้อยละ ๓๑.๗ ดูแลลูก ร้อยละ ๓๐.๔ ดูแลสามี
ผลสํารวจจาก ๑๔๕ ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ผู้หญิงไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นลําดับที่ ๑๙ และ
อยู่ในลําดับที่ ๖๐ ซึ่งประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล สถานการณ์ แ รงงานการวางงานล่ า สุ ด ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่ า
มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น ๓.๙๒ แสนคน เพิ่มขึ้น ๔.๖ หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๒
โดยเป็นผูว้ ่างงานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน ๒.๐๕ แสนคนและเคยทํางานมาก่อน ๑.๘๗ แสนคน ส่วนใหญ่มาจาก
ภาคการบริการและการค้ า ๙.๙ หมื่นคน ภาคการผลิต ๗.๓ หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม ๑.๕ หมื่นคน
ตามลําดับ 4
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล.ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ (ปีที่ ๒๙: มกราคม๒๕๖๓)
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๒. ข้อมูลสถานการณ์ด้านสตรีที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
โดยเป็นการประมวลสถานการณ์ ที่เป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ อันมี ผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับสตรี โดยมีสถานการณ์ ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
๒.๑ ข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะของหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๑) องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายอันโตนิโอ กูเตียเรซ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้
ออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจากปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยควรใช้นโยบายและมาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ
โดยมี ผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มและคํ านึ ง ถึง ผู้ ห ญิง และเด็ ก เป็ นศู นย์ ก ลาง เนื่อ งจากมี รายงานบ่ งชี้ ว่า แม้ตั ว เลข
ของผู้ เ สี ย ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เพศชายแต่ ผู้ ห ญิ ง นั้ น จะได้ รั บ ผลอย่ า งร้ า วลึ ก กว่ า ผ่ า นปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ในสถานการณ์ โ รคระบาด เนื่ อ งจากผู้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ ๖๐ ทั่ ว โลกเป็ น ผู้ ทํ า งานอยู่ น อกระบบ พบปั ญ หา
ทั้งการว่างงาน ความปลอดภัย การไม่ได้รับค่าจ้าง การขาดแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ ผลที่ตามมาจากปัญหา
เศรษฐกิจจะทําให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ในขณะที่มาตรการล็อคดาวน์ทําให้ผู้หญิงต้องรับมือกับ
สถานการณ์ในที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นทั้ง การรับผิดชอบงานบ้านและการดูแลบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ ที่ปิดโรงเรียน ซึ่งเป็นงานที่หนักหนาโดยปราศจากค่าจ้างและการไม่ให้คุณค่าความสําคัญ
ขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย โดยจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาพบว่า
ผู้หญิงทั่วโลกจํานวนหนึ่งในห้า ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ นายอันโตนิโอ กูเตียเรซ กล่าวใน
ตอนท้ายว่า แม้สถานการณ์ ปัญหาโรคระบาดโควิด -19 จะเป็นความท้าทายในประเด็นสุขภาพอันสําคัญยิ่ง
แต่ ความเท่ าเทีย มทางเพศและสิ ท ธิส ตรีก็ ถื อเป็น สิ่ งสํ า คัญ ที่รั ฐ บาลจะต้ องเร่ ง ปกปู องและขยายขอบเขต
การช่วยเหลือแก่พวกเธอเหล่านั้นเช่นเดียวกัน 5
๒) องค์การเพื่อการส่ง เสริ มความเสมอภาคระหว่า งเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ ง
สหประชาชาติ (UN Women)
เมื่ อ วั น ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ องค์ การเพื่อ การส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคระหว่ า งเพศและ
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้จัดทําสรุปข้อเสนอแนะนโยบาย : ผลกระทบของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อสตรี (Policy Brief : The Impact of COVID-19 on Women) ซึ่งในการ
จัดทําสรุปข้อเสนอแนะดังกล่าว ได้นําเสนอข้อมูลปัญหาที่ผู้หญิงทั่วโลกได้รับผลกระทบใน ๕ ประเด็นใหญ่ ๆ
ได้ แก่ ผลกระทบด้า นเศรษฐกิ จ และอาชีพ ผลกระทบด้ านสุ ข ภาพและการอนามั ยเจริ ญพั นธุ์ ผลกระทบ
ด้านภาระที่เพิ่มมากขึ้นและจําเป็นต้องทําแต่ไม่ถูกคิดว่าเป็นมูลค่า ผลกระทบการถูกคุกคามทางเพศและการใช้
ความรุนแรง ผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสถานการณ์ความเปราะบางในประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมี
ข้อเสนอแนะนโยบายสรุปได้ ดังนี้ 6
5

United nation. António Guterres. "Put women and girls at the centre of efforts to recover from COVID-19".
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/put-women-and-girls-centre-efforts-recover-covid-19
6
Policy Brief : The Impact of COVID-19 on Women. UN WOMEN. ๙ April ๒๐๒๐. https://www.unwomen.org/en/digitallibrary/publications/๒๐๒๐/๐๔/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและอาชีพ - ข้อเสนอแนะนโยบาย
การแก้ปัญหาและการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ ทั้งการให้เงินโดยตรง มาตรการลดภาษี
การขยายเวลาหรือการพักการขําระหนี้ การยกเว้นเงินประกันสังคม การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา การช่วยเหลือ
ทางอาชีพในประเภทการทํางานที่มีผู้ห ญิงเป็นแรงงานส่ วนใหญ่อยู่ (ภาคการท่องเที่ยว การค้าการบริการ
อาหาร) การสนับสนุน ทางการเงินและช่วยเหลือยกระดับแก่ เครือข่ายองค์กรด้านสตรีและสหกรณ์ชุมชนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาทั้งอาหาร เครื่องอุปโภค และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอแก่ ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมา
นั้นจะต้องมั่นใจได้ว่าเข้าถึงผู้หญิงทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ กลุ่มเปราะบาง คนยากจน แรงงานนอกระบบ ลูกจ้าง
ทํางานบ้าน ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบและมาตรการทางธนาคารและการเงินของรัฐได้
ผลกระทบด้านสุขภาพและการอนามัยเจริญพันธุ์ – ข้อเสนอแนะนโยบาย
การสนับสนุนสิทธิประโยชน์และอุปกรณ์ปูองกันที่เพียงพอแก่ผู้หญิงที่ทํางานด้านสาธารณสุข
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคโควิด -19 (ร้อยละ ๗๐ ของทั่วโลก) ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวยังรวมไปถึง
ผู้หญิงที่เป็นแรงงานในภาคสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ แม่บ้านทําความสะอาด ซักรีด การจัด
เลี้ยงประกอบอาหาร เป็นต้น การประกันสุขภาพและการดูแลสนับสนุนให้ผู้หญิงในชนบทและผู้หญิงชายขอบ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อย การดูแลสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม การมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปูองกันความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ การให้
ความสําคัญกับ สุขภาพทางเพศและการผดุงครรภ์ ผู้ห ญิงตั้งครรภ์ มารดาและเด็กทารกในสถานการณ์โรค
ระบาดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโดยอาจมีสถานที่เฉพาะเหมาะสมในการผดุงครรภ์และตรวจรักษา ซึ่งจะต้อง
มั่นใจว่าผู้หญิงทุกกลุ่มจะเข้าถึงข้อมูลและมาตรการสุขภาพและการอนามัยเจริญพันธุ์ดังกล่าวอย่างทั่วถึง
ผลกระทบด้านภาระที่เพิ่มมากขึ้นและจําเป็นต้องทําแต่ไม่ถูกคิดว่าเป็นมูลค่า – ข้อเสนอแนะนโยบาย
รัฐต้องมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงซึ่งต้องมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นในการ
ดูแลผู้ปุวย ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการในบ้านและครอบครัว โดยสนับสนุนทั้งมาตรการเงิน การช่วยเหลือทางอาชีพ
การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล เช่น การช่วยดูแลกลุ่มผู้ ปุวยซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ทั้งผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 การยกเว้นการชําระค่าใช้จ่าย หรือชําระหนี้แก่ครอบครัวดังกล่าว การสนับสนุน
อุปกรณ์เวชภัณ์ และการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอาชีพ การฝึกงาน การให้เงินโดยตรง การเพิ่มเงินอุดหนุนและ
ค่าจ้าง การสนับสนุนและช่วยดูแลเด็กในระหว่างที่ต้องอยู่ในบ้าน ทั้งด้านการศึกษา อาหารกลางวัน การเข้าถึง
บริการด้านสุขอนามัย การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค การสนับสนุนการบริการสถานธารณะ โดยนโยบาย
เหล่านี้ควรขยายไปยังกลุ่มสตรีที่เป็นผู้ลี้ภัยและสตรีในชนบทด้วย
ผลกระทบการถูกคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง - ข้อเสนอแนะนโยบาย
เพิ่มความพยามยามเพื่อปูองกันปัญหาความรุนแรงทางเพศ โดยสนับสนุน และจัดหาสถานที่
ซึ่งอาจใช้เป็นบ้านพักสําหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบความรุนแรงทางเพศผ่านองค์กรด้านผู้หญิ ง หรือการเช่า
สถานที่ เช่ น โรงแรมสํ า หรั บ ผู้ ห ญิง ที่ได้รั บผลกระทบ การสร้ างพื้น ที่และช่องทางที่ปลอดภัย เพิ่มขึ้ นในที่
สาธารณะและออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ หญิงและเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเหตุได้ง่ายและรวดเร็วมาก
ขึ้น การสร้างความตระหนักรู้ผ่านช่องทางสาธารณะต่าง ๆ ควบคู่กับการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด
โดยอาจมีแผนงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่พิเศษยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว
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ผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสถานการณ์ความเปราะบางในประเด็นสิทธิมนุษยชน - ข้อเสนอแนะนโยบาย
การตระหนักถึงผลกระทบของสถานณ์โรคระบาดที่ส่งผลในประเด็นมนุษยธรรมทั้งการเข้าถึง
บริการสุขภาพ ประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายซึ่งนําไปสู่ปัญหาการใช้ความรุนแรง การจับกุมและการสังหาร
กลุ่มคนชายขอบ ผู้ลี้ภัย และนักปกปูองสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ห่างไกล และเน้นย้ํารัฐว่า แม้สถานกาณ์โรค
ระบาดไวรัสโควิด - 19 จะทําให้ประชาชนถูกจํากัดเสรีภาพโดยกฎหมายพิเศษของรัฐบางประการ เช่น การ
ห้ามเคลื่อนย้าย การจํากัดการเดินทาง การห้า มชุมนุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในชีวิตและร่างกาย แต่ รัฐเอง
ต้องไม่ฉวยโอกาสใช้กฎหมายพิเศษเพื่อมีเจตนาละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม การแทรกแซงและขัดขวาง
นักปกปูองสิทธิมนุษยชนต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและแสดงออกที่เหมาะสม
๒.๒ สถานการณ์ด้านสตรีที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)
๒.๒.๑ สถานการณ์สตรีด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและอาชีพ
๑) สถานการณ์
๑.๑) ต่างประเทศ
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า นักเศรษฐศาสตร์และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ
คาดการณ์ว่าผลการแพร่ระบาดของไวรัสอาจทําให้เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตด้วยอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี
๒๐๐๙ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย อย่างเช่น กลุ่มผู้ค้ารายย่อย แม่ค้าผู้หญิงในกรุงเทพฯ อาจได้รับผลกระทบ
เป็นกลุ่มแรก ๆ หากคนเริ่มเก็บตัวอยู่ในบ้าน เป็นต้น อีกทั้งคริสเตียนา แมกซ์ อาจารย์จากวิทยาลัยบูรพคดี
ศึกษาและการศึกษาแอฟริกา หรือโซแอส แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ชี้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจนี้จะส่งผลต่อผู้หญิงที่
ได้รายได้ต่ําเป็นพิเศษ อาทิ แรงงานอพยพที่ไม่มีสัญญาว่าจ้าง พวกเขาไม่มีรายได้เพราะไม่ได้ทํางาน เมื่อไม่มี
ความมั่นคงทางสังคม พวกเขาต้องเลือกระหว่างการกลับไปทํางานและเสี่ยงล้มปุวย หรือต้องไปหาที่อยู่อื่น
หรือไม่พวกเขาก็ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านและใช้เงินจากเงินเก็บน้อยนิดที่มีอยู่ 7
๑.๒) ประเทศไทย
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ว่า สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้นําเสนอ สรุปผลการสํารวจ “คนจนเมืองในภาวะวิกฤต COVID-19” และ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยคณะนักวิจัยโครงการวิจัยคนจนเมือ งที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง
โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๐๔ คน ซึ่งเป็นผู้หญิง ๒๙๓ คน เห็นว่าว่ามาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่จํากัดการทํา
กิจกรรมนอกบ้านอย่างเข้มงวด โดยไม่มีการเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทําให้คนจนเมืองต่าง
ประสบปัญหาความเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ในหลายประการ ดังเช่น ไม่สามารถประกอบอาชีพและ
หารายได้ตามปกติ ในลักษณะแตกต่างกัน ไม่ว่ากรณีถูกนายจ้างให้หยุดงานโดยสิ้นเชิง , นายจ้างให้ลดเวลา
7

“ไวรัสโคโรนา : การระบาดของโควิด-19 ทําให้ผหู้ ญิงในเอเชียต้องเผชิญกับความทุกข์ยากใดบ้าง” โดย ลารา โอเวน
ผู้สื่อข่าวสตรีแผนกเอเชียตะวันออก บีบซี ี เวิลด์ เซอร์วิส ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๐ https://www.bbc.com/thai/international-๕๑๘๐๑๐๖๐
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ทํางานและรายได้ลดลง , ผู้ประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่แผงลอย ไม่สามารถค้าขายได้ เพราะพื้นที่ที่ค้าขายถูก
จํากัด ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ได้รับผลกระทบมีผู้ว่าจ้างน้อยลงหรือไม่มีเลย เมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังปกติจึงทําให้รายได้ลดลง ประสบความเดือดร้อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่มีเงินชําระหนี้สิน ทั้งหนี้สินนอก
ระบบ ถึงขนาดประสบปัญหาการกินอยู่ในชีวิตประจําวัน คนกลุ่มนี้จํานวนหนึ่งดํารงชีพอยู่ได้จากการช่วยเหลือ
จากภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่ทําอาหารแจกจ่ายให้ผู้เดือดร้อน จํานวนไม่น้อยต้องกู้หนี้ยืมสิน บางส่วนต้อง
นําข้าวของไปจํานํา นอกจากนี้ยัง มีผู้ประสบปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะถูกเจ้าของบ้าน
หรือเจ้าของห้องขับไล่ ให้กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย 8
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า เศรษฐกิจไทยกําลังอยู่ในสภาวะวิกฤติที่ยัง
ไม่รู้จุดจบแน่ชัด จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบในเกือบทุกสาขาธุรกิจ โดยมีความรุนแรง
เป็นพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นความเสี่ยงต่อตลาดแรงงาน ซึ่งมีสัดส่วน
ของลูกจ้างผู้หญิงจํานวนมาก โดยกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
และลูกจ้าง SMEs ถือเป็นคนส่วนมากถึง ๖๒% ของกําลังแรงงานไทย ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ ใน
หลายจังหวัด ได้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักฉับพลันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งภาคเกษตรที่เคยเป็นแหล่ง
ดูดซับแรงงานก็มีแนวโน้มที่จะมีข้อจํากัดจากปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง 9
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ว่านางศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านรังสิ ตและใกล้เคียง ได้นํ าเสนอผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่มีผลต่อชีวิต
คนงาน ทั้งการถูกเลิกจ้างหรือลดค่าแรง การตัดสินใจหยุดการทํางานเพื่อกลับบ้านต่างจังหวัด และประกอบ
อาชีพทดแทน เช่น การค้าขายเสื้อผ้าตามตลาดซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและง่ายที่สุด กลับได้รับผลกระทบ
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เช่นเดียวกันแต่ผลจากโควิด-19 ที่สําคัญพบปัญหากลุ่มผู้ใช้แรงงานที่สําคัญคือ “ถูกสั่งหยุดงาน
ไม่ได้ค่าจ้างเต็ม” หรือถูกหลอกลงนามในเอกสารแสดงความสมัครใจลาออกที่พลิกแพลงหลากหลายรูปแบบ
สวัส ดิการต่าง ๆ ที่เคยได้ห ายไปน นอกจากนี้การที่ รัฐ ประกาศเคอร์ฟิว ซัด ทําให้ ลู กจ้างทํางานกะดึกไม่ได้
โดนจับปรับทั้งที่มีใบรับรองจากบริษัท ซึ่งเป็นปัญหาความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างแรงงานที่ต้อง
ทํางานกะดึกกับผู้บังคับใช้กฎหมาย และการไม่มีมาตรการเตรียมพร้อมล่วงหน้าที่เพียงพอ” 10
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ ว่าตํารวจรวบสาวแม่ลูกอ่อนฉกกระเป๋าเงินหน้า
รถจักรยานยนต์ที่เจ้าของลืมไว้ สาเหตุที่ก่อเหตุลักทรัพย์ในครั้งนี้ ผู้ถูกจับอ้างว่าเพราะตกงานจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ร้านเสริมสวยที่เคยทํางานปิด จึงไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้มาใช้จ่าย
ในครอบครั ว ในวั น ก่ อ เหตุ ทั้ ง บ้ า นมี เ งิ น อยู่ ๑๒๐ บาท ลู ก หิ ว นมจึ่ ง อุ้ ม ลู ก ออกไปหาซื้ อ นมชื้ อ ข้ า วให้ ลู ก
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ ก่อนทําการ ควบคุมตัวนําส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีการตามกฎหมายต่อไป 11
๒) มาตรการภาครัฐ
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สรุปผลการสํารวจ 'คนจนเมืองในภาวะวิกฤต COVID-19' และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล โดยคณะนักวิจยั โครงการวิจยั คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปใน
สังคมเมืองที่กําลังเปลี่ยนแปลง นําเสนอวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ https://www.tcijthai.com/news/๒๐๒๐/๔/watch/๑๐๑๕๑
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“วิกฤติโควิดไม่รู้จุดจบ เศรษฐกิจหยุดชะงัก ตกงานกว่า ๕ ล้านคน ไม่มีเงินจะกิน” ข่าวเศรษฐกิจ ไทยรัฐออนไลน์
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓ ๑๘:๕๓ น.https://www.thairath.co.th/news/business/entrepreneur/๑๘๒๕๘๑๔
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“เคราะห์ซ้ํากรรมซัดชีวิตแรงงาน: คุยกับศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ” ๒๐/๐๔/๒๐๒๐ https://www.tlhr๒๐๑๔.
com/?p=๑๗๑๗๐
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“ตร.รวบสาวแม่ลูกอ่อน ตกงานพิษโควิด ลูกหิวนม กระเตงลูกไปก่อเหตุลักทรัพย์” วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๓:๐๗ น.
https://www.matichon.co.th/region/news_๒๑๕๑๖๘๑
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- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ไทยพีบีเอสออนไลน์ สรุปมาตรการรัฐช่วย
ประชาชนช่วงวิกฤต COVID-19 มีดังต่อไปนี้ ๑) ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง
เพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างและลาออก มาตรการเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทํางานให้
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ๒) มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม รวมถึงผู้ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา ๔ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID19 โดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชดเชยรายได้คนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน
๓) งบจ้างงาน สําหรับการจ้างานประชาชนที่ได้รับผลกร ะทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 วงเงิน
๒,๗๐๐ ล้ านบาท ระยะเวลาการจ้ างงานไม่เกิน ๖ เดือน และอัตราค่าจ้างต่อ เดือนไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท
๔) มาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม ( LPG)
๕) มาตรการลดค่าไฟฟูาในอัตรา ๓% ให้กับผู้ใช้ไฟฟูาทุกประเภทเป็นเวลา ๓ เดือน และคืนเงินประกันการใช้
ไฟฟูา (ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟูา) ให้กับผู้ใช้ประเภทที่ ๑ ๖) มาตรการลดค่าน้ําประปาในอัตรา ๓% ให้กับผู้ใช้
น้ําทุกประเภทเป็น เวลา ๓ เดือน และคืนเงินประกันการใช้น้ําให้กับผู้ ใช้น้ําประเภทที่ ๑ ๗) สถานธนานุ
เคราะห์ (สธค.) โรงรับจํานําของรัฐในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยาย
เวลาตั๋วจํานํา ๙๐ วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนสถานธนานุบาล
โรงรับจํานําที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมาตรการผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชําระหนี้ เป็น
ระยะเวลา ๑ เดือน และปรับลดอัตราดอกเบี้ย ๘) มาตรการด้านภาษี โดยเลื่อนกําหนดเวลาการยื่นแบบและ
ชําระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม ๒๕๖๓ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าตอบแทน
ในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข , เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เป็น
ต้น ๙) มาตรการด้านการเงิน โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19, โครงการสินเชื่อเพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19,
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําสําหรับสํานักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 และโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ๑๐) สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาคแก้ไข
ปัญหาโรค COVID-19 ๑๑) สินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดํารงชีวิตแก่ประชาชนที่
มีรายได้ประจํา โดยธนาคารออมสิน ๑๒) สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดํารงชีวิตแก่
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ ๑๓) ให้ธนาคารออมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา ๒,๐๐๐
ล้านบาท โดยให้สํานักงานธนานุเคราะห์ นําไปเป็นทุนปล่อยกู้ให้ประชาชน 12
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการ
ในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากโควิต -19 เริ่ม ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดเพียง "มาตรการขั้นต่ํา" เท่านั้น ลูกหนี้ต้องไปสอบถามโตยตรงจากสถาบันการเงินที่ ให้บริการสินเชื่ออีก
ครั้ ง โดยมี ม าตรการขั้ น ต่ํ า ดั ง นี้ ๑) บั ต รเครดิ ต และสิ น เชื่ อ เงิ น สดหมุ น เวี ย นลดอั ต ราผ่ อ นขั้ น ต่ํ า
๒) สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชําระเป็ นงวด และสินเชื่อจํานําทะเบียนรถธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SPF) เลื่อนการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นวลา ๓ เดือน ๓) สินเชื่อเช่าซื้อ รวมถึงสําหรับ
สินเชื่อช่าซื้อมอเตอร์ไซค์วงเงินไม่กิน ๓๕,๐๐๐ บาท และสําหรับรถทุกประเภทวงเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔) ลีสซิ่งมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้าน ผู้ให้บริการสามารถเลือกดําเนินการระหว่างเลื่อนการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
เป็นเวลา ๓ เดือน หรือพักชําระเงินต้นเป็นเวลา ๖ เดือน ๕) สินเชื่อบ้านมูลค่าไม่เกิน ๓ ล้าน พักชําระเงินต้น
12
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๓ เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ ๖) สินธุรกิจ SMEs, ไมโครไฟแนนซ์, นาโนไฟแนนซ์
วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท พักชําระเงินต้น ๓ เดือนและพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ 13
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งอยู่ในการ
กํากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เห็นชอบมาตรการพักชําระหนี้แก่สมาชิก
ลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการชําระหนี้ เป็นผลกระทบมาจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) โดยหลั ก เกณฑ์ ก ารช่ ว ยเหลื อ คื อ
ต้องเป็นสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปัจจุบันมีลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์พักชําระหนี้ จํานวน
ประมาณ ๔๙,๘๐๓ โครงการ หรื อ จํ า นวน ๒๔๙,๐๑๕ คน มี มู ล ค่ า หนี้ จํ า นวนกว่ า ๔,๐๐๐ ล้ า นบาท
(๔,๐๓๔,๗๖๑,๓๓๕.๙๕ บาท) 14
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยสํารวจผลกระทบโควิด-19 พบประชาชนส่วนใหญ่ ๘๘% ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลโดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) นายจ้าง ๒) อาชีพอิสระ ๓) พนักงาน ลูกจ้าง แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนว่างงานเดือ ดร้ อนหนั กอยู่ ได้ ไม่เกิน ๓ เดื อน เหตุที่ไม่ได้ รับความช่ว ยเหลื อเพราะส่ ว นใหญ่ติดเงื่อนไข
รายงานข่าวเปิดเผยว่า สศช. ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรี รับทราบผลสํารวจปัญหาและความต้องการของภาค
ธุรกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากกลุ่มเปูาหมาย ๘,๙๒๙ คน จาก ๗๗ จังหวัด ในระยะเวลา ๕
วัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ 15
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน
สิทธิของสตรี ที่จะต้องได้รับการดูแลทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยรัฐใช้
มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงาน สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทน
เท่าเทียมกัน สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน และสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางานต่าง ๆ และรัฐใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านอื่น ๆ ของการเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิที่ จะได้รับผลประโยชน์ด้าน
ครอบครัว สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจํานอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่น ๆ
จากสถานการณ์สตรีที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ รวมถึงมาตรการภาครัฐต่าง ๆ ที่ออกมานั้นเป็นมาตราการที่
ดีและสอดคล้องกับหลักสิทธิ สตรี แต่มาตราการต่างๆ ดังกล่าวยัง มีเงื่อนไขในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐ
ทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพของสตรีได้ครอบคลุมทั้งหมด เช่น สตรีกลุ่มอาชีพอิสระ
ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง งานบริการ เกษตรกร อื่นๆ ซึ่ง เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากติดปัญหาด้านเงื่อนไขที่ภาครัฐกําหนดไว้ อีกทั้งกลุ่มสตรีผู้ว่างงาน กลุ่มนี้เป็น
กลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด และมีแนวโน้มจะอยู่ได้ไม่เกิน ๓ เดือน หากภาครัฐไม่เพิ่มความแรง
ในการเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากสตรีผู้ว่างงานก็ยังคงมีภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันรวมถึงค่าใช้จ่าย
ดูแลสมาชิกในครอบครัว และจะเห็นได้ว่ามาตรการของรัฐที่ห้ามประกอบกิจการในหลายกิจการ รวมถึงการ
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มาตรการช่วยลูกหนี-้ covid-19
14
“บอร์ดกองทุนสตรีฯ’ ไฟเขียวพักชําระหนี้ ๑ ปี ๒.๔ แสนคน รับผลกระทบโควิด-19” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่เวลา ๑๗:๓๘ น.
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_๒๑๐๙๔๑๙
15
“สภาพัฒน์ฟอู งนายกฯ ๘๘% เข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ” ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ ๐๖:๑๕ https://www.thansettakij.com/content/
๔๓๐๘๙๗

8
ประกาศเคอร์ ฟิว นั้ น ยั งไม่มีความผ่ อนปรนหรือไม่มีมาตรการที่จะมารองรับ ในการเข้าถึงมาตรการความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจนเหมาะสมกับแรงงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมาตรการของรัฐมุ่งเน้นการจัดการ
ด้านสาธารณสุข แต่ละเลยการจัดเตรียมมาตรการบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที

๒.๒.๒ สถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านสุขภาพและการอนามัยเจริญพันธุ์
๑) สถานการณ์
๑.๑) ต่างประเทศ
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ๗๐
เปอร์เซ็นต์ของคนที่ทํางานภาคสังคมและสาธารณสุขเป็นผู้หญิง โดยปรากฏข่าวต่าง ๆ เช่น พยาบาลหญิงที่
ต่อสู้แนวหน้ากับโรคโควิด -19 และกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้หญิงถูกโกนหัวร่วมกันก่ อนจะถูกส่งตัวไป
จัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ข่าวเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผู้หญิงที่เพิ่งแท้งลูก และกลับไปทํางาน
ต่อ ทํา ให้ เกิ ดเสี ย งวิพ ากษ์วิ จ ารณ์ ว่ าเป็ น การสร้ างตัว อย่ างที่ ผิ ด ๆ ต่ อสิ ทธิส ตรี อีก ทั้ง สํ านั กข่ าวบีบี ซีไ ด้
สัมภาษณ์กับพยาบาลคนหนึ่งซึ่งเล่าว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลไม่ได้รับอนุญาตให้กิน พัก หรือเข้าห้องน้ําเลย
ตลอดกะทํางาน ๑๐ ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบปัญหาขาดแคลนผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยผู้ หญิง ที่เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ผู้หญิงหลายหมื่นคนต้องใช้ ปัญหาผลกระทบยังรวมถึงกรณีแรงงานแม่บ้านพลัดถิ่น คาดว่ามี
คนทํางานบ้านที่เป็นผู้หญิงในฮ่องกง ๔ แสนคน ส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย พวกเขาต้องกังวลทั้ง
เรื่องสถานะการว่าจ้างงานที่ไม่มั่นคง และการหาหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ที่ราคาสูงเกินกําลังซื้อของ
แรงงานเหล่านี้ ถึงแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีแต่ก็ยังไม่เพียงพอ 16
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า นางสาวแคร์รี่ซีมอนด์คู่หมั้นของนายบอริส
จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ โพสต์ข้อความแสดงความกังวลการที่หญิงตั้งครรภ์เป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19
โดยต่อมาพบผู้หญิงปุวย โควิด-19 รายหนึ่ง เสียชีวิตหลังจากคลอดลูกที่โรงพยาบาลวิธทิงตัน ในกรุงลอนดอน
17

- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าบุคคลากรทางการแพทย์ใน เยอรมนี ได้ร่งม
กันรณรงค์ในกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลากรทางการแพทย์เปราะบางมากแค่ไหนหากต้อง
ทํางานโดยไม่มีชุดอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดําเนินการจัดหาชุดอุปกรณ์ปูองกันส่วน
บุคคล หรือพีพีอี ซึ่งขาดแคลนอย่ างหนัก และทําให้ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จํานวนมากต้องเสี่ย งชีวิตใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ปุวยโรคโควิด -19 ซึ่งได้มีการเรียกร้องขอให้รัฐบาลจัดหาชุดพีพีอี ครอบคลุมทั้ง
หน้ากากอนามัย และเสื้อกาวน์สําหรับปฏิบัติการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 มานานหลายเดือนนับตั้งแต่
สถานการณ์ไวรัสในประเทศเริ่มวิกฤตและมีผู้ปุวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทางการกลับละเลย 18
๑.๒) ประเทศไทย
16

“ไวรัสโคโรนา : การระบาดของโควิด-19 ทําให้ผหู้ ญิงในเอเชียต้องเผชิญกับความทุกข์ยากใดบ้าง” โดย ลารา โอเวน
ผู้สื่อข่าวสตรีแผนกเอเชียตะวันออก บีบซี ี เวิลด์ เซอร์วิส ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๐ https://www.bbc.com/thai/international-๕๑๘๐๑๐๖๐
17
“คู่หมั้นนายกฯอังกฤษ ติดเชื้อโควิด-19 อีกคน หวั่นลูกในท้องได้รับผลกระทบ” วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๑:๑๓ น.
https://www.matichon.co.th/foreign/news_๒๑๒๓๘๓๕
18
“หมอเยอรมันแห่ “ถ่ายเปลือย” ประท้วงปมขาดแคลนอุปกรณ์ปูองกัน-รัฐไม่เหลียวแล” ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๓ ๑๐.๕๕ น.
https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_4030998

9
- มีร ายงานข่าว เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าคุณมนิส รา ใจบุญ ( หมอนิด ) พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ เสียชีวิต หลังเกิดวูบขณะทํางานช่วงวิกฤต โควิด พบมีอาการ
หัวใจรั่ว และปอดอักเสบ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้ขอรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนและทีมแพทย์ได้
ทําการช่วยเหลือชีวิต อย่างเต็มที่แล้วอ19
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่ม
รายวัน เหตุขาดแคลนอุปกรณ์ปูองกัน สถานการณ์ที่บุคลากรแพทย์ พบได้ทั่วไป ในขณะที่ทํางานควบคุมการ
ระบาดของเชื้ออยู่ที่ “หน้าด่าน”แต่กลับไม่มีการรับรองความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพราะขาด
อุปกรณ์ปูองกัน (Personal Protection Equipment: PPE) โดยเฉพาะ หน้ากาก N95 และชุดกันเชื้อโรค
จากสถานการณ์ขาดอุปกรณ์ปูองกันอย่า งต่อเนื่องในช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ในหลาย
โรงพยาบาลเริ่มเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อจัดการตัวเอง แทนที่จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น ในกรณีของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชายแดนใต้ ทีมแพทย์และพยาบาลกําหนดกติกาภายในให้ใช้ชุดปูองกัน
เฉพาะกับ ผู้ ปุ ว ยที่มีผ ลตรวจเป็ นผลบวก โดยจัดระเบียบตรวจผู้ปุว ยในห้ องกักตัว ๑ ครั้งในรอบ ๔-๕ วัน
วันอื่นๆ ใช้วิธีคุยผ่านวีดีโอคอล เพื่อลดการใช้ชุดกันเชื้อโรค ซึ่งเมื่อใช้แล้ว ต้องทิ้งทันที ส่วนในกรณีผู้ปุวยที่มี
ความเสี่ยงแต่ยังไม่ทราบผลตรวจ ให้บุคลากรใส่ชุดกันฝนแทน 20
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า แพทย์จุฬาฯ เผยไทยมีแม่ตั้งครรภ์ ติดเชื้อ
โควิด ๒ ราย ประเมินประสบการณ์จีน โอกาสลูกติดเชื้อต่ํา สูตินรีแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลการรักษาผู้ปุวยโควิด 19 ตั้งครรภ์มีค่อนข้างจํากัด ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน โดยผู้ปุวยโควิดที่ตั้งท้อง มีอัตราเด็กในครรภ์ตายน้อย
แต่จะมีปัญหาการคลอด เช่น คลอดก่อนกําหนด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่า ต้องทําการคลอดก่อนกําหนด
เพราะโรคโควิด 21
๒) มาตรการภาครัฐ
- เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลและข้อปฏิบัติ
ของหญิงตั้ งครรภ์ หญิง หลั ง คลอด และทารกแรกเกิดเกี่ยวกับการปู องกั นเชื้ อไวรัส โคโรนา (COVID-19)
เนื่องจากเชื้อเป็นไวรัสชนิดใหม่ ยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไป
หรือไม่ ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อฏิบัติในการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด กลุ่มปกติ คือ กลุ่มที่ไม่
ติดเชื้อ ใช้หลักการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ปุวย COVID-19 รวมถึง
การดูแลทารกแรกเกิด ในกรณีแม่เป็นผู้ที่สงสัยติดเชื้อหรือติดเชื้อ COVID 19 แนวทางการปฏิบัติในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ ข้อปฏิบัติในกรณีให้ทารกกินนมจากเต้าและข้อปฏิบัติในการบีบน้ํานม และการปูอนนม อีกด้วย
22

19

“อาลัย! พยาบาลเสียชีวิต หลังเกิดวูบขณะทํางานช่วงวิกฤต โควิด” 6 เม.ย. 2563 10:24 น
https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_3895178
20
“บุคลากรการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มรายวัน เหตุขาดแคลนอุปกรณ์ปูองกัน“ ๑๔ เม.ย.๒๕๖๓ ๒๓.๐๗
https://www.hfocus.org/content/2020/04/18981
21
“แพทย์จุฬาฯเผยไทยมีแม่ตั้งครรภ์ ติดเชื้อ โควิด ๒ ราย ประเมินประสบการณ์จีน โอกาสลูกติดเชื้อต่ํา” ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘:
๓๒ น. https://www.thaipost.net/main/detail/๖๓๓๕๙
22
“การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19” โดย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ https://www.anamai.moph.go.th/download/๒๕๖๓/Covid_19/staff/การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์_หญิงหลังคลอด_และทารกแรกเกิด.pdf

10
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติอัตราข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขตั้งใหม่ 45,684 อัตรา เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันส่งผลให้มีผู้ ติดเชื้อจํานวนมาก
อย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจําเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถด้านกําลังคนให้มี
จํานวนเพียงพอและมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจ และพิจารณามาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสําหรับ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสําหรับบุคลากรสาธารรณสุข การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่
ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บปุวย ทุพพลภาพ) และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพื่อ
คํานวณบําเหน็จบํานาญ ลดอัตรดอกเบี้ยเงิ นกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยยธนวัฏ/ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ปรับอัตราชดเชยในมาตรา 18 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อโควิด -19
จํานวน 2 เท่าจากอัตราเดิม) 23
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่อง
“หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease
2019 (COVID-19))” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้จากนี้ผู้ปุวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด เว้นแต่ กรณีที่สถานพยาบาลจะต้องส่งต่อผู้ปุวยไป
รับการดูแลรักษายังเครือข่ายสถานพยาบาลที่จัดไว้ แต่ตัวผู้ปุวยหรือญาติฯ ปฏิเสธไม่ขอให้ส่งต่อหรือประสงค์
จะไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น ผู้ปุวยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 24
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน
สิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการปูองกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่ทํางาน และการเข้าถึง
บริการสุขภาพ โยรัฐ ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการจ้างงาน
สิทธิในการได้เลื่อนตําแหน่ง ความปลอดภัยในการทํางาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการ
ทั้งปวง สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการทํางานต่าง ๆ รวมทั้งการให้ความ
คุ้มครองในการทําหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์ สิทธิของสตรีที่จะต้องได้รับการดูแลการเข้าถึงบริการสุขภาพ
โดยรัฐจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่เหมาะสมเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร
โดยการให้บริการแบบให้เปล่าเมื่อจําเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอ
จากสถานการณ์สตรีที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ด้านสุขภาพและการอนามั ยเจริญพันธุ์ รวมถึงมาตรการภาครัฐต่าง ๆ ที่ออกมานั้น
เป็ น มาตราการที่ดี และสอดคล้ อ งกั บ หลั กสิ ทธิ ส ตรี มีก ารสนั บสนุ นสิ ทธิ ประโยชน์แก่ ผู้ ห ญิง ที่ทํ างานด้า น
สาธารณสุขซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคโควิด-19 แต่จํานวนบุคคลากรและอุปกรณ์ปูองกันยังไม่เพียงพอ มี
การประกันสุขภาพและการดูแลสนับสนุนให้ผู้หญิงในชนบทและผู้หญิงชายขอบสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพและยารักษาโรค โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มี การให้ความสําคัญกับสุขภาพทางเพศและการผดุงครรภ์ ผู้หญิง
ตั้งครรภ์ มารดาและเด็กทารกในสถานการณ์โรคระบาดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
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“ครม.เห็นชอบอัดฉีดสวัสดิการ-บรรจุข้าราชการสาธารณสุข รับมือโควิด-19” ข่าวทัว่ ไป 07 เม.ย. 63 17:54
https://www.infoquest.co.th/2020/11791
24
“ติดเชื้อโควิด-19 รักษาฟรี! ในรพ. รัฐ-เอกชน กระทรวงสาธารณสุขประกาศแล้ว วันที่ 11 เมษายน 2563 - 19:28 น.
https://www.prachachat.net/general/news-447970
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๒.๒.๓ สถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านภาระที่เพิ่มมากขึ้นและจาเป็นต้องทาแต่ไม่ถูกคิดว่า
เป็นมูลค่า
๑) สถานการณ์
๑.๑) ต่างประเทศ
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ว่า หลังโรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในจีน
และขยายวงกว้างไปทั่วโลก แต่เป็นผู้หญิงที่ กําลังได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ ปัจจัยประการสําคัญคือ รัฐมี
มาตรการปิดโรงเรียน "ฉันอยู่บ้านกับลูก ๆ มากว่าสามสัปดาห์แล้ว" ซอง ซูยอง นักข่าวชาวเกาหลีใต้และแม่ลูก
สองเล่า เมื่อนับถึงวันที่ ๔ มี.ค. มีเด็กกว่า ๒๕๓ ล้านคนในเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุน ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย
ที่ป กติต้องไปโรงเรี ย นแต่ตอนนี้ ต้องอยู่ กับบ้าน เป็นเรื่องยากลํ าบากสําหรับบรรดาคนเป็นแม่ในอีกหลาย
ประเทศเอเชียตะวันออกที่ต้องรับกับภาระหนักอึ้งที่บ้าน ซองบอกว่าเธอถึงกับรู้สึก "ซึมเศร้า" เลยทีเดียว เธอใช้
เวลาขณะลูกหลับในการทํางานบางส่วน บรรดาคนเป็นแม่ในหลายประเทศเอเชียตะวันออกต้องรับกับภาระ
หนักอึ้งที่บ้าน สิ่งที่เธอกําลังเผชิญสะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมทางเพศในบ้าน และที่ทํางานในเกาหลีใต้
ซองได้ยินเรื่องที่มีบางบริษัทลดค่าจ้างพนักงานผู้หญิงที่ไม่สามารถมาทํางานได้เนื่องจากต้องอยู่บ้านดูแลลูก
เพราะโรงเรียนปิด 25
- เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ได้กล่ าวในที่ป ระชุม โดยถ้อยแถลงช่ว งหนึ่งกล่ าวถึ งมาตรการการกักกั น ( Confinement
measures) กําลังสร้างภาระเพิ่มขึ้นให้กับผู้หญิงจํานวนมาก ซึ่งรวมไปถึงภาระการดูแลผู้ปุ วย ผู้สูงอายุ และ
เด็กที่ไม่ได้ ไปโรงเรียน ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ จากสถิติล่าสุดของฝรั่งเศสและสเปน สําหรับจุดประสงค์ในด้านการศึกษาทางไกลนั้น เด็กหญิง
ทั่ว โลกมีการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือน้อยกว่าเด็กชาย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจไม่สามารถ
มองเห็นได้ในทันที แต่จะสามารถเป็นสาเหตุในการกําหนดความเสมอภาคของผู้หญิง มีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
และกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มที่ต้องได้รับความสนใจและได้รับมาตรการบรรเทา ผลกระทบมากขึ้นเป็นพิเศษใน
ช่วงเวลานี้
๑.๒) ประเทศไทย
เมื่อการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 รัฐบาลใช้มาตรการ “อยู่บ้าน หยุด
เชื้อ เพื่อชาติ” โดยรัฐมีนโยบายปิดสถานศึกษาและเลื่อนการเปิดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสัง กัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ งของรั ฐ และเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด-19 ด้วย 26 ส่งผลให้ครอบครัวจึงต้องนําบุตรหลานมาดูแลเองทําให้ผู้หญิงต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากงาน
ประจําวัน เช่น ภาระงานในบ้าน ซักผ้า ถูบ้าน ทํากับข้าว งานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงงานที่ต้องทําแบบ Work
from home หรือถ้าจะมีผู้ชายที่แบ่งเบาภาระได้บ้าง ก็เป็นส่วนน้อยของสังคมเท่านั้น
25

“ไวรัสโคโรนา : การระบาดของโควิด-19 ทําให้ผหู้ ญิงในเอเชียต้องเผชิญกับความทุกข์ยากใดบ้าง” โดย ลารา โอเวน
ผู้สื่อข่าวสตรีแผนกเอเชียตะวันออก บีบซี ี เวิลด์ เซอร์วิส ๑๐ มีนาคม ๒๐๒๐ https://www.bbc.com/thai/international-๕๑๘๐๑๐๖๐
26
“รมว.ศธ.' ลงนามเลื่อนเปิดเทอมถึง 1 ก.ค.63-'ร.ร.นานาชาติ' พิจารณาตามความเหมาะสม” ๙ เมษายน ๒๕๖๓
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875319
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- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลการสํารวจครอบครัวไทย ในวิกฤต COVID-19 พบว่า
 ครอบครัวไทยมีผู้สูงอายุ มีผู้ปุวย หรือคนทํางานที่เสี่ยงกับการติดโรคระบาด ถึงร้อย
ละ ๑๓.๘ โดยร้อยละ ๒๙.๘ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
 สมาชิ ก ครอบครั ว มี ปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิ จ ร้ อ ยละ ๑๔.๗ แต่ ร้ อ ยละ ๖๑.๔
สามารถแก้ปัญหาทางการเงินในครอบครัวครัวได้ อย่างไรก็ตามภาวะวิ กฤตนี้ทําให้
ครอบครัวร้อยละ ๖๐ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น
 การอยู่ร่วมกันในครอบครัว Stay at home ในภาวะวิกฤต COVID-19 พบว่า
สถาบันครอบครัว คือ สถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุดถึง ร้อยละ ๙๔.๖ รองลงมา
คือ รู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ร้อยละ ๘๔.๐ ทั้งนี้ ร้อยละ ๖๘.๙ มีการ
ตัดสินใจ เรื่องต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัว และร้อยละ ๕๙.๙ สามารถคุยกับครอบครัว
ได้ทุกเรื่อง
 นโยบายทํางานที่บ้าน (Work for home) พบว่า สมาชิกครอบครัว ๗ ใน ๑๐ คน
ทํางานที่บ้าน มีสัดส่วน ๑ ใน ๔ คนที่ใช้เวลาทํางานมากพอๆ กับที่ทํางาน แม้ว่าจะมี
สถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาดครอบครัวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๖ ไม่ได้ใช้ความ
รุนแรงทําร้ายร่างกายกัน 27
- นางสาวอังคณา อินทสาหัวหน้า ฝุายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชาย
ก้าวไกลระบุว่าจากสถานการณ์ความรุนแรงในบ้านไม่ใช่เกิดเฉพาะในครอบครัวที่มีภาวะความเปราะบางอยู่
แล้วแต่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่มีภาวะปกติ เพราะมีความเครียดความกดดันจากสภาวะเศรษฐกิจมากระตุ้น
ในสถานการณ์นี้หากได้คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและมองหาโอกาส ท่ามกลางความยากลําบากนี้ ก็จะ
พบว่า เรายังสามารถมอบของขวัญอันมีค่าให้แก่ครอบครัว ได้ โดยไม่ ต้องใช้เงินทองในการซื้อหา หรือการ
ออกไปดิ้นรนเพื่อให้ได้มาลองคิดถึงวิธีการ ช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านโดยยึด "การเห็นอกเห็นใจกัน" ซึ่งจะ
เป็นส่วนสําคัญในการลดปัญหาความรุนแรงในบ้านได้ ยิ่งช่วงนี้มีการปิดโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็ก ครอบครัว
จึงต้องนําบุตรหลานมาดูแลเองทําให้ผู้หญิงต้องรับภาระเพิ่มขึ้นจากงานประจําวัน เช่น ภาระงานในบ้านซักผ้าถู
บ้านทํากับข้าว งานดูแลผู้สูงอายุรวมถึงงานที่ต้องทําแบบ Work from home ของขวัญชิ้นนี้หากค่อย ๆ ลอง
ทําดูจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าอย่างชัดเจน 28
๒) มาตรการภาครัฐ
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ออกคําแนะนําสํ าหรับ การลดความเครียด เสริมสร้างสั มพันธ์ภาพและปูองกันความรุนแรงในครอบครัว
และสามารถขอคําแนะนําได้จากสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ หรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง โดยแนะนําให้
๑) สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวพูดขคุยหรือทํากิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้น
27

“พม.เผย ผลการสํารวจครอบครัวไทย ในวิกฤต COVID-19” ๑๕ เม.ย.๖๓ https://www.dailynews.co.th/politics/769052
“โควิด ทําความรุนแรงพุ่ง แนะมอบของขวัญ ‘วันครอบครัว’ ที่ไม่ต้องซื้อหา ในช่วงไวรัสระบาด” 14 เมษายน 2563 - 14:24 น
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2138995
28
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๒) สื่อสารด้วยคําพูดที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว เช่น เหนื่อยไหม มีอะไรให้ช่วยไหม รักนะ
สู้ๆนะ ขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น
๓) ยอมรับ เปิดใจ รับฟังปัญหาของสมาชิกในครอบครัว
๔) สมาชิกในครอบครัวควรใช้โอกาสนี้ทํากิจกรรมที่เปูฯประโยชน์ร่วมกัน
๕) เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัว และรู้จักยับยั้งชั่งใจ
๖) ตั้งกติกาครอบครัวร่วมกัน เช่น การให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัว
๗) ไม่หมกมุ่นกับข่าวสาร หรือ โซเชียลมีเดียนานเกินไป
๘) เปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ของครอบครัว
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า กระทรวงแรงงาน เคาะมาตรการ
ช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ โควิด ตั้งเปูาดําเนินการกว่า ๗,๘๐๐ คน ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย
จัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น ตั้งเปูาดําเนินการกว่า ๗,๘๐๐ คน รวม
๓๙๐ รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม กระจายเปูาหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ การฝึกอาชีพ
ดังกล่าว มีระยะเวลาการฝึก ๑๕ วัน หลักสูตรที่ดําเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ
การใช้ส มาร์ทโฟนสร้ างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหาร และการทําขนม เป็นต้น
ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บาท ดังนั้น ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพอิสระและมีรายได้สําหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
- รัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขและการเงิน ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วใน
สรุปมาตรการรัฐช่วยประชาชนช่วงวิกฤต COVID-19 29
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงฯ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่ าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ของพม. ไม่ใช่เงินเยียวยา เป็นเงินที่ให้กับผู้ที่ประสบปัญหา มีนัก
สังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เข้าไปดูแลรายบุคคล นอกจากเงินช่วยเหลือ ๒,๐๐๐ บาทแล้ว ก็ยังจะดูว่าในครอบครัว
มีผู้สูงอายุ คนพิการ หรือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไหม เพื่อสนับสนุน นมผง แพมเพิร์ส หรือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ “โดยจะสงเคราะห์เป็นรายบุคคลให้กับ ผู้เดือดร้อน ไม่ได้ให้กับทุก
คน ทั้งนี้ พม.ได้ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ที่มีอยู่ทุกชุมชน ๒๘๖ ชุมชน
ให้รีบดําเนินการลงไปช่วยเหลือแล้ว โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จใน ๔๘ ชั่วโมง ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถ
แจ้งความเดือดร้อนกับอพม. หรือ ที่เบอร์ ๑๓๐๐ ได้” แม้ได้เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทแล้ว แต่ยังมีความ
เดือดร้ อนอยู่ ก็สามารถมาขอความช่ว ยเหลื อได้ ไม่ได้ตัดสิทธิ ขอให้ เป็นผู้ ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ เช่น
มีรายได้ แต่ในครอบครัวมีผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรืออยู่กัน ๗ - ๘ คน เงินช่วยเหลือ ๕,๐๐๐ บาท ช่วยไม่ไหว ทาง
พม. ยินดีช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปดูอีกครั้ง อาจไม่ได้รับเงิน ๒,๐๐๐ บาท แต่ก็ยัง
มีความช่วยเหลืออื่นๆ จากระเบียบเดิม เงินก้อนนี้จะให้ไม่เกินปีละ ๓ ครั้งต่อราย แต่เพื่อให้เป็นการทั่วถึง
จึงจําเป็นต้องให้รายละ ๑ ครั้งต่อปี “เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว เราก็ยังติดตามความเดือดร้อนต่อไป
สําหรับงบประมาณในส่วนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก จะมีกรมที่เกี่ยวของเข้ามาดูแล” 30

29

อ้างถึงแล้วในเชิงอรรถ 12 และ 13
“พม.แจงเงิน2พัน ไม่ใช่เยียวยา ได้5พันไปแล้ว ถ้าเดือดร้อนขอความช่วยเหลือได้” 28 เม.ย. 63 13.57 น.
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_4032442
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- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า สืบเนื่องจากการที่ พม. และหน่วยงาน
ต่างๆ อีก ๒๔ หน่วยงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้เริ่มขับเคลื่ อนในประเด็นดังกล่าวแล้ว และคณะกรรมการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ สทพ. ได้ให้ความสําคัญ พร้อมทั้งเน้นย้ําเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งได้มีมติการประชุมที่สําคัญคือ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ซึ่งเป็นแผนงานที่จะใช้ขับเคลื่อนงานในช่วง ระยะเวลา ๓ ปีนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔
แผนงานหลัก คือ ๑. ส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิดและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ๒. ส่งเสริมการสร้างพลังอํานาจของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ๓. กําหนดนโยบายส่งเสริมให้ทุก
องค์กรมีนโยบายกฎระเบียบและกลไกต่างๆ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และแผนงานที่
๔.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 31
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี (discrimination against women) รัฐต้องมีมาตรการดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของสตรี มาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและ
สตรีอย่างแท้จริง ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ การปรับรูปแบบทาง
สั ง คมและวั ฒ นธรรมเพื่อ ให้ เ อื้ อต่ อ การขจั ด การเลื อ กปฏิ บัติ ต่ อสตรี ในสถานการณ์ ผ ลกระทบนี้ รั ฐ ต้ อ งมี
มาตรการต่าง ๆ เบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงซึ่งต้องมีภาระที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมาตรการระยะ
ยาวที่จะช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
จากสถานการณ์สตรี ที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านผลกระทบด้านภาระที่เพิ่มมากขึ้นและจําเป็นต้องทําแต่ไม่ถูกคิดว่าเป็นมูลค่า
รวมถึงมาตรการภาครัฐต่าง ๆ ที่ออกมานั้นเป็นมาตราการที่ดีและสอดคล้องกับหลักสิทธิสตรี แต่เป็นมาตรการ
ที่ออกมาช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั่วไปและยังมีเงื่อนไขข้อจํากัดในการเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐ
ดังนั้น จึงมีกลุ่มสตรีที่ไม่มีคุณสมบัติหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรการความช่ว ยเหลือของรัฐยังคงต้องแบก
รับภาระเหล่านี้ต่อไป
๒.๒.๔ สถานการณ์สตรีด้านผลกระทบการถูกคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง
๑) สถานการณ์
๑.๑) ต่างประเทศ
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าสถิติล่าสุด ณ ปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เริ่มมีข้อมูลสถานการณ์ด้านสตรีและครอบครัวที่เกิดจากผลกระทบของมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของ Covid-19 ดังนี้
๑. ประเทศสาธารณประชาชนจีน พบว่า ภายหลังจากการกักตัวช่วงเกิดโรคระบาดมีการ
อัตราการขอหย่าร้างมากขึ้นถึง ๒๕% เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุอาจเกิดจากการที่คู่รักใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาก
เกินไป จึงอาจเกิดมีปากเสียงกันจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จนลุกลามไปสู่การหย่าร้างในที่สุด
31

“บอร์ดชาติดา้ นความเท่าเทียม เคาะ แผนขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศในสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม” ๓๐ เม.ย. ๖๓ http://www.dwf.go.th/Content/View/10520/3
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๒. ประเทศฝรั่งเศส มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกระทําด้ว ยความรุนแรงในครอบครัว
เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่มีคําสั่งให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้าน โดยกรุงปารีสมีการแจ้งความเพิ่มขึ้น ๓๖% ส่วนพื้นที่อื่น
ทั่ว ประเทศเพิ่ ม ขึ้น ๓๒% นอกจากนี้ ยั งมี รายงานว่ ามี ผู้ ห ญิง ๒ คนเสี ยชี วิ ตจากการถู กทํ า ร้า ยโดยคนใน
ครอบครัว
๓. ประเทศอังกฤษ คณะกรรมการต่อต้านด้านความรุนแรงในบ้านของอังกฤษและเวลส์ ระบุ
ว่า มีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในบ้านในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓
เพิ่มขึ้นถึง ๖๕% (ข้อมูลเมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)
๔. องค์การสหประชาชาติ-UN เปิดเผยข้อมูลว่า ผู้หญิงในประเทศยากจนมีความเสี่ยงที่จะถูก
กระทําความรุนแรง และเข้าถึงความช่วยเหลือได้ยาก และผู้หญิงที่เคยถูกกระทําความรุนแรงมีแนวโน้มที่จะถูก
กระทําซ้ําบ่อยครั้งขึ้น 32
มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ(ยูเอ็นเอชซีอาร์) ออกมาระบุว่า ผู้พลัดถิ่นซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงกําลังเผชิญ กับความเสี่ยง
สูงจากความรุนแรงอันเนื่องจากเพศสภาพ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คนกลุ่มนี้ยัง
อาจถู ก บั ง คั บ ให้ ก ลายเป็ น ทาสกามเพื่ อ เอาชี วิ ต รอด ขณะที่ ผู้ พ ลั ด ถิ่ น ซึ่ ง เป็ น เด็ ก ผู้ ห ญิ ง ก็ เ สี่ ย งต่ อ การถู ก
ครอบครัวบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควรอีกด้วย จําเป็นต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในการให้การคุ้มครองผู้
ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น รวมถึงผู้ไร้รัฐซึ่งเป็นเด็กหญิงและสตรี ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในช่วงเวลาวิกฤต
การบังคับใช้มาตรการปิดเมืองควบคุมการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก หมายถึง การจํากัดการเข้าถึง
การให้ การช่ว ยเหลื อ ซึ่งส่ งผลให้ คนกลุ่ มนี้ถูกกักขังโดยคนที่กระทําชําเราพวกเขา เพราะสถานที่พักพิงที่
ปลอดภัยหลายแห่งต้องระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ยูเอ็นเอช
ซีอาร์ได้มีการให้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ พร้อมกับย้ําว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ ต้องตระหนักถึงคน
กลุ่มนี้ในการทําแผนแก้ไขปัญหาโควิด โดยต้องจัดให้มีการดูแลคนกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงอันเนื่องจากเพศ
สภาพด้วย 33
- เมื่อวัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีความพยายามจากเจ้าหน้าที่ในหลายประเทศในการ
ดําเนินการช่วยเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว้ห้
ใ สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่
นี้ เช่น รัฐบาลฝรั่งเศสจะจ่ายค่าโรงแรมให้กับผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว พร้อมเปิดศูนย์ให้
คําปรึกษาทั่วประเทศ หลังตัวเลขชี้ว่าจํานวนเหตุความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นระหว่างสัปดาห์แรกของ
การล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด-19 ตํารวจในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียที่เปิดหมายเลขสายด่วนพิเศษ หรือ
รัฐบาลสเปนที่ได้แนะนําผู้หญิงว่า พวกเธอสามารถได้รับการยกเว้นจากคําสั่งล็อกดาวน์ที่เข้มงวดได้หากจําเป็น
ต้องการออกจากบ้านเพื่อหนีภัยหรือเพื่อรายงานการถูกข่มเหงรังแก ขณะที่ในเมืองเทรนโตของอิตาลี อัยการ
ตัดสินให้ผู้ที่ก่อเหตุละเมิดต้องออกจากบ้าน ไม่ใช่ให้เหยื่อที่ต้องออกจากบ้าน 34
๑.๑) ประเทศไทย
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
หรือ Covid-19 มีข้อมูลสําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ซึ่ง
32

“หวั่นช่วงหยุดอยู่บา้ นต้านโควิด สถิตคิ วามรุนแรงในครอบครัวไทยอาจพุ่ง”
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ - ๒๑:๔๙ น. https://www.prachachat.net/general/news-๔๔๔๖๕๔
33
“ยูเอ็นชี้ ‘โควิด’ ทํา ‘หญิงพลัดถิ่น’ เสี่ยงเป็นเหยื่อความรุนแรง” ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓https://www.matichonweekly.com/hotnews/article_๒๙๗๗๑๒
34

“ฝรั่งเศสจ่ายค่าเช่าโรงแรมให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวช่วงล็อกดาวน์” 1 เม.ย.63 https://voicetv.co.th/read/7qcujD3fM
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ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และอาจมีสถิติความรุนแรงในครอบครัวพุ่งสูงและผู้หญิงมีโอกาสที่จะตก
เป็นเหยื่อความรุนแรง โดยตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สค.ได้เฝูาระวังตัวเลขสถานการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว จากการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือ ศปก.สค.
พบว่า สถิติเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีจํานวน ๑๕๔ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่มีจํานวน ๑๔๔
ราย เมื่อเทียบกับสถิติเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีจํานวน ๑๔๐ ราย แม้ว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ก็ถือว่ามีจํานวน
เพิ่มขึ้นจึงต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรองรับ 35
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ให้ความเห็น
ว่าสถานการณ์โรคระบาดอาจทําให้ผู้ถูกกระทําไม่กล้าออกจากบ้าน หรือเข้าขอความช่วยเหลือจากสถานบริการ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นสถานที่ แรกที่ผู้ถูกกระทําความรุนแรงจําเป็นต้องเข้าไปรับ
บริการ ทั้งเพื่อรับการรักษา และตรวจร่างกายเพื่อเก็บหลักฐานในการดําเนินคดี แต่ท่ามกลางการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 นอกจากประชาชนจะไม่อยากเข้าไปเพราะกังวลต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว บุคลากรและ
เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงพยาบาลอาจถึงขีดจํากัดจนไม่สามารถรับกรณีที่ไม่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดได้เท่าที่ควร
ยิ่งไปกว่านั้น บ้านพักฉุกเฉินทั้งของรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นอาจไม่สามารถรองรับเคสใหม่เพิ่มได้
เพื่ อ ปู อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดภายในสถานที่ ซึ่ ง เดิ ม ที ก็ มี ค วามแออั ด อยู่ แ ล้ ว โ ดยหากพิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บจํ า นวนเหตุ การณ์ ค วามรุ น แรงจากสถานการณ์ น้ํ าท่ ว มใหญ่แ ล้ ว คาดว่า เมื่อ การประกาศใช้
มาตรการกักตัวอยู่บ้านเพิ่งเริ่มขึ้นตอนปลายเดือนมีนาคม จํานวนกรณีความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ามาทาง
สายด่วน ๑๓๐๐ ก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ และหากมีการปิดโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ โดยให้
ประชาชนอยู่แต่ในบ้านต่อหลังสิ้นเดือนเมษายน ก็คาดว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นอีกในเดือน
ถัดไป 36
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยผลการสํารวจครอบครัวไทย ในวิกฤต COVID-19
พบว่า แม้ว่าจะมีสถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาดครอบครัวไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๖ ไม่ได้ใช้ความรุนแรงทํา
ร้ายร่างกายกัน อย่างไรก็ตาม อาจเป็นเพราะความดึงเครียดทําให้สมาชิกครอบครัวร้อยละ ๕๖.๔ ที่สามารถ
ควบคุมการใช้อารมณ์รนแรงหรือไม่ ใช้อารมณ์รนแรงกับคนในครอบครัวและที่น่าห่วงใยคือ มีครอบครัวไทย
ร้อยละ ๕.๘ ้เมื
ที่ ่อมีความหงุดหงิดและโมโหแทบไม่สามารถควบคุมการใช้อารมณ์กับคนในครอบครัวได้เลย
ซึ่งในจํานวนนี้ มีร้อยละ ๐.๙ ที่มีการใช้ความรุนแรงทําร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บ 37
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อํานวยการมูลนิธิ
หญิงชายก้าวไกล เปิดเผยว่า มาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยลดการระบาดของโรค โควิด 19 แต่ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงในบ้านได้ พบกรณีข่าวสามีชวนเพื่อนมานั่งสังสรรค์ตั้งแต่เย็ นจนดึก
ภรรยาด้วยความเป็นห่วงโรคโควิด -19 จึงไปตามเข้าบ้านจนเกิดการทะเลาะถึงขั้นทําร้ายกันจนสามีเสียชีวิต
หรือกรณีข่าวสามีทะเลาะกับภรรยามาโดยตลอด รวมถึงจากการให้คําปรึกษาของมูลนิธิฯ พบกรณีสามีภรรยา
อยู่ด้วยกันมา ๙ เดือน แต่สามีหึงหวงและชอบดุด่าทําร้ายร่างกาย ภรรยาจึงคิดเลิกและต้องการกลับบ้านที่
ต่างจังหวัด แต่ช่วงโรคระบาดทําให้ไม่มีเงิน หลายกรณีสะท้อนให้เห็นว่าการปลูกฝังหญิงและชายที่ต่างกันนํามา
สู่ปัญหาความรุนแรงในบ้านที่เรื้อรังและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงโรคระบาดที่ทุกคนต้องอยู่ในบ้านร่วมกัน

35

อ้างถึงแล้ว ในเชิงอรรถ 32
“ระวังความรุนแรงในโรคระบาด เมื่อ “บ้าน” อาจไม่ใช่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน” ดร. บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ๘ เมษายน ๒๐๒๐
https://tdri.or.th/๒๐๒๐/๐๔/domestic-violence-victims-during-covid19/
37
อ้างถึงแล้ว ในเชิงอรรถ 28
36
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ผู้ชายหลายคนไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ในการเข้าสังคมเพื่อนที่ต้องดื่มสังสรรค์ทั้งในบ้านและนอก
บ้าน การเที่ยวกลางคืน หรือการเล่นพนัน ส่งผลให้สถิติการติดเชื้อโรคระบาดของผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิง 38
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า เมื่อสอบถามนายโมฮัมหมัด นาซิรี ผอ.UN
Women ถึงแนวทางการทํางานในไทยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิง ควบคู่ไปกับสถานการณ์โควิด -19
ว่าจะทําอย่างไรได้บ้าง ผอ.UN Women เน้นย้ําว่ามี ๓ ประเด็นสําคัญ ได้แก่ การปูองกัน คุ้มครอง และ
ดําเนินคดี ที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจัง "สิ่งสําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 'ปูองกัน' (prevention) ต้องสร้างความ
ตระหนักรู้ เปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ทํางานร่วมกันกับองค์กรสื่อที่มี
ความรับผิดชอบ รวมถึงปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา วัฒนธรรมและบรรทัดฐานต่างๆ ต่อมาคือ 'คุ้มครอง'
(protection) ต้องดําเนินการให้แน่ใจว่ามีพื้นที่สําหรับผู้หญิง จัดหาที่หลบภัยและรับรองด้านความปลอดภัย
เช่น มีบ้านพักพิงหรือสถานที่ที่จัดหาให้โดยรัฐบาล ประการที่ ๓ คือ 'การดําเนินคดี ' (prosecution)
กระบวนการยุติธรรมควรจะต้องรวดเร็ว และตอบสนองต่อผู้หญิงที่ต้องเจ็บปวดจากความรุนแรงในครอบครั ว
ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ควรต้องรอนานเป็นปี หรือต้องทนกับความรุนแรงในครอบครัวหลายปีกว่าที่กระบวนการ
ยุติธรรมจะเข้ามามีบทบาท" 39
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงฯ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าว เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นกรณีเร่งด่วน และกล่าวแสดงความเป็น
ห่วงถึงผู้เดือดร้อน จนต้องไปฆ่าตัวตาย โดยจากสถิติในช่วงโควิด มีผู้ฆ่าตัวตาย ๙๓ ราย โดย ๖๘ ราย ทําสําเร็จ
๑๑ ราย ระบุว่าเป็นเพราะโควิด บางส่วนเป็นเรื่องครอบครัว เศรษฐกิจ และความรัก โดยได้ส่งต่อผู้ที่ทําไม่
สําเร็จให้พมจ.เข้าไปดูแล โดยอยากให้ผู้เดือดร้อน โทรเข้ามาแจ้งที่พม.ที่เบอร์ 1300 ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์
ดูแลอยู่ หากมีความเดือดร้อนเราจะรับเรื่องและส่งต่อยัง พมจ. จังหวัดต่างๆ และดูแลเรื่องจิตวิทยาด้วย” 40
๒) มาตรการภาครัฐ
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ได้เสนอคลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆให้ครอบครัวเลือกทํากิจกรรมร่วมกัน ติดตามทางเว็บไซต์ สค.
www.dwf.go.th แต่หากยังมีความกังวล ความเครียด หรือเสี่ยงที่จะเกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น
สามารถขอคําแนะนําจากสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ หรือสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔
ชั่วโมง ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ดูแลอยู่ หากมีความเดือดร้อนจะรับเรื่องและส่งต่อยัง พมจ. จังหวัดต่างๆ และ
ดูแลเรื่องจิตวิทยาด้วย
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน
- รัฐต้องมีมาตรการดําเนินการเพื่อสนับสนุนและการประกันสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุคคล
ภายใต้กฎหมาย ในการปูองกันและเยียวยาเมื่อถูกละเมิด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลไทยและทุกภาค
ส่วนจะต้องร่วมมือกันในการทําให้ ทุกคนปลอดภัย โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ความปลอดภัยไม่ได้
หมายความแค่ทุกคนจะต้องไม่ติดโควิด แต่ต้องรวมไปถึงว่าผู้หญิงจะต้องปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัว
38

“โควิด-19 ส่งผลก่อความรุนแรงในบ้านเพิ่ม” ข่าวทัว่ ไทย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๓ ๐๙:๔๐ น.
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ด้วย ต้องร่วมมือทํางานเรื่องประเด็นความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิง และทุกคน
ในทุกเพศสภาพจะต้องปลอดภัยในบ้านตัวเอง
จากสถานการณ์สตรีที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ด้านผลกระทบผลกระทบการถูกคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง รวมถึง
มาตรการภาครั ฐ ต่ าง ๆ ที่ ออกมานั้ น เป็ น มาตราการที่ ดี ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรัฐ เผยถึ งกรณี ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัวอาจเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการใช้มาตรการกักตัวอยู่บ้าน แต่ที่ยังไม่มีการออกมาตรการปูองกันและรับมือ
ความรุนแรงในครอบครัวช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เป็นรูปธรรม ยังคงเน้นไปที่การปูองกัน ส่งเสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว พึ่งตนเองและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
มาตรการกัก ตั ว อยู่ บ้ า นเป็ นกุ ญแจสํ า คัญ ที่ จะช่ ว ยลดการแพร่ ระบาดของไวรัส โควิ ด -19
ลดจํานวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อได้ แต่หากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความรุนแรงในบ้านโดย
ที่ไม่มีมาตรการอะไรออกมารองรับแล้ว มูลค่าความเสียหายของความรุนแรงในครอบครัวที่จะส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมในอนาคต เช่น การรักษาพยาบาล การบําบัดทางจิตใจ ไปจนต้องไปฆ่าตัวตาย อาจไม่น้อยไปกว่า
ความเสียหายจากโรคระบาดนี้ก็เป็นได้
๒.๒.๕ สถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสถานการณ์ความเปราะบางในประเด็น
สิทธิมนุษยชน
๑) สถานการณ์
๑.๑) ต่างประเทศ
- มีรายงานข่าวเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า ขณะที่โควิด -19 แพร่ระบาดใน ๒๑๐
ประเทศและดินแดนทั่วโลก แต่ละประเทศต่างออกกฎหมายพิเศษบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแตกต่าง
กัน ไป โดย “ศูน ย์ กฎหมายที่ ไ ม่แ สวงหากํ าไรระหว่า งประเทศ” ซึ่ ง มีสํ า นัก งานใหญ่ ในสหรั ฐ ฯ ได้ จัด ตั้ ง
ฐานข้อมูลติดตามเรื่องกฎหมายพิเศษของนานาชาติเพื่อต่อสู้โควิด-19 ว่ากระทบต่อเสรีภาพพลเรือน และสิทธิ
มนุษยชนแค่ไหนอย่างไร ข้อมูลของศูนย์ดังกล่าวสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า มีอย่างน้อย ๖๘ ประเทศประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน มีอย่างน้อย ๙ ประเทศที่ใช้มาตรการที่กระทบเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน มีอย่าง
น้อย ๑๑ ประเทศที่ใช้มาตรการสอดแนมประชาชนเข้มงวดขึ้น และมีอย่างน้อย ๗๒ ประเทศห้ามการชุมนุม
ของประชาชน ส่วนกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ถูกนํามาใช้เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
ก็เช่นกัน ในแต่ละประเทศ ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะเห็นว่าจําเป็น แม้สิทธิเสรีภาพถูกลิดรอน
อย่างมากก็ต้องยอม เพราะเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ความอยู่รอดของมนุษยชาติ ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่า 9/11
มากนัก ดังนั้น เราจึงไม่ค่อยเห็นการต่อต้านรุนแรงจากคนในชาติ แม้รัฐบาลบางประเทศจะใช้มาตรการที่เข้า
ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ปิดปากสื่อมวลชน หรือฉวยโอกาสเพิ่มอํานาจให้ตัวเอง ตัวอย่างเช่น
๑. จีน - รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ปิดมณฑลหูเปุย รวมทั้งเมืองอู่ฮั่น ต้นตอการระบาดของโควิด 19 อย่างเด็ดขาดถึง ๑๑ สัปดาห์ อีกทั้งเพิ่มมาตรการสอดแนมประชาชนมากขึ้น ทั้งที่เดิมก็เข้มงวดสุดๆอยู่
แล้ว
๒. เกาหลีใต้ – รัฐบาลก็ใช้สมาร์ทโฟนและฐานข้อมูลอื่นๆ ติดตามผู้อาจเป็นพาหะแพร่เชื้อ
อย่างใกล้ชิด รวมถึงกักตัวผู้ใกล้ชิดและเคยมีประวัติสัมผัสผู้ปุวยอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
๓. อาร์เมเนีย - รัฐบาลออกกฎหมายบังคับให้สื่อต้องใส่ข้อมูลของรัฐบาลไว้ในข่าวสารใดๆด้วย
๔. อิน เดีย - ใช้มาตรการล็ อกดาวน์ กระทบประชาชนทั่ ว ประเทศกว่า ๑,๓๐๐ ล้ า นคน
รัฐบาลก็ขอให้สื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ให้รัฐบาลตรวจสอบอนุมัติก่อนเพื่อปูองกันการเผยแพร่ข่าวลวง
ข่าวลือ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้โควิด-19 แต่กรณีอินเดียถูกศาลสูงปฏิเสธ
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๕. ฮังการี – นายกฯวิคเตอร์ ออร์บัน ได้รับอํานาจจากรัฐสภาซึ่งพรรคของเขาครองเสียงข้าง
มากให้ปกครองประเทศด้วยกฤษฎีกา (Decree) เบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพื่อต่อสู้โควิด -19 โดยไม่จํากัดเวลา เพราะ
ไม่รู้ว่าวิกฤติโควิด-19 จะยุติลงเมื่อใดผู้ฝุาฝืนคําสั่งหรือเผยแพร่ข่าวลวงจะถูกจําคุกถึง ๕ ปี
๖. กัมพูชา – รัฐสภาผ่านกฎหมายพิเศษให้นายกฯ ฮุน เซน ประกาศภาวะฉุกเฉินต่อสู้โควิด 19 ได้ กฎหมายนี้จะทําให้มีอํานาจมากขึ้น มีระยะเวลา ๓ ปี และต่ออายุได้ถ้าจําเป็น
๗. ฟิลิปปินส์ - ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ถึงขั้นให้อํานาจตํารวจและทหารยิงผู้ฝุาฝืน
มาตรการล็อกดาวน์ให้ตาย อย่างไรก็ตาม ผบ.ตร.ฟิลิปปินส์ชี้แจงแทนว่า คําสั่ง “ยิงให้ตาย” ของดูเตร์เตเป็น
เพียงสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลเข้มงวดจริงจังมากในการต่อสู้โควิด-19 ไม่ได้หมายถึงให้ยิงจริงๆ
คาร์ล โดแลน “ผอ.สถาบันสังคมที่เปิดกว้างแห่งยุโรป” แนะนําให้มีการทบทวนกฎหมาย
พิเศษที่ว่านี้ทุกๆ ๖ เดือน ถ้าไม่จําเป็นแล้วก็ให้ยกเลิก มิฉะนั้นบางประเทศจะถลําลึกเข้าสู่ระบอบเผด็จการ
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๑.๒) ประเทศไทย
- ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่ อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการห้าม การให้กระทําการ หรือการผ่อนคลายใด ๆ มีผล
บังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งเป็นอย่างอื่น 42
- มีรายงานข่าวเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2563 ว่าสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนท.) เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง "การต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินไม่ได้ช่วยควบคุมโรคแต่เป็นเครื่องมือปิดกั้น
เสรีภาพประชาชน" มีเนื้อหาโดยสรุปกล่าวถึงความกังวลต่อการต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน เห็นว่าไม่ใช่มาตรการ
สําคัญในการควบคุมโรคหากแต่เป็นการปิดกั้นเสรีการแสดงออกของประชาชนอีกทั้งจากเนื้อหาและมาตรการ
ในพรก. ยั งเกิน จํ าเป็ น ต่อการควบคุมโรคระบาดแต่ออกไปในแนวทางริดรอนสิ ทธิและเสรีของประชาชน
มากกว่าจะใช้เพื่อควบคุมโรคระบาด จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน และพิจารณาใช้
กฎหมายที่ส่งผลกระทบน้อยกว่า เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ.2558 ในการควบคุมโรคแทน
ทั้งนี้ สหภาพขอให้รัฐบาลคํานึงถึงและมีมาตรการเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของ
รัฐในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินทุกคนเพราะประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศโดยเสมอภาค 43
- เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแถลงว่า แถลงรัฐบาลไทยควร
ประกันว่า การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน) เพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด -19 ไม่เป็นการกําหนดเงื่อนไขจํากัดอย่างไม่จําเป็นต่อสิท ธิ
มนุษยชน มาตรฐานระหว่างประเทศกําหนดให้ทางการไทยควรทบทวนการใช้อํานาจในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อ
รับมือกับโรคโควิด-19 เพื่อประกันว่า มาตรการเหล่านี้มีผลเพียงชั่วคราว ใช้ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น ใช้อย่างได้
สัดส่วน จําเป็น และไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้เพื่อจํากัดโดยพลการต่อสิทธิประการต่าง ๆ รวมทั้งเสรีภาพในการ
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“สิทธิเสรีภาพที่ต้องแลก ยุคสงครามกับโควิด-19” บวร โทศรีแก้ว 19 เม.ย. 2563 05:02 น.
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1823964
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ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/100/T_0077.PDF
43
“สหภาพนิสิตฯ’ จี้ทบทวนต่ออายุ พรก. ฉุกเฉิน ชี้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพ เกินความจําเป็นต่อการคุมโรค”27 เมษายน 2563 - 21:25
https://www.matichon.co.th/politics/news_2160314
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แสดงออกและเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร และยังเรียกร้องรัฐบาลไทยให้ประกันว่าผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย
ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องถูกส่งกลับไปยังที่ ๆ อาจมีความเสี่ยงว่าจะถูกประหัตประหาร 44
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ว่าศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ชวนคุยถึงผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่อชีวิตคนงาน
ในมุมมองของศรีไพร การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เป็นลูกโซ่แห่งความเดือดร้อนต่อเนื่องขั้นสุดท้าย ก่อนหน้านี้
ชีวิตแรงงานได้รับผลกระทบอยู่แล้วจากเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้วันที่ศรีไพรกลับมาอยู่ต่างจังหวัด ดูแลครอบครัว
และมีภาระจากคดีคนอยากเลือกตั้ง เธอยังไม่ทิ้งเรื่องการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน และติดตามทวงสิทธิ
ตลอดจนผลกระทบที่แรงงานได้รับจากสถานการณ์โรคระบาดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้ต่อไป เนื่องจากว่าถ้ามี
สหภาพแรงงานพวกเขาจะได้ค่าชดเชย แต่ถ้าไม่มีก็จะแล้ ว แต่กรณีว่านายจ้างกับลู กจ้างตกลงกันอย่างไร
ซึ่งตอนนี้ การดําเนิ นการของสหภาพแรงงานหยุดชะงัก จัดประชุมใหญ่ประจําปีไม่ได้จึงมีผ ลต่อการยื่นข้อ
เรียกร้องของลูกจ้าง 45
- มีรายงานข่าว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ว่า จากข้อมูลของ
ชานาญ จันทร์เรือง อดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และอาจารย์พิเศษด้านกฎหมายและ
การเมือง ชี้ว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้รัฐต้องหันมาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งมีการจํากัดสิทธิที่เข้มข้นมากกว่า นั่นก็
เพราะขอบเขตอํานาจในตัวกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ที่ไม่สามารถใช้เพื่อกําหนดเวลาเคอร์ฟิวหรือแม้แต่ห้าม
ไม่ให้มีการชุมนุมได้ ซึ่งทั้ง ๒ ประการล้วนเป็นมาตรการที่ในต่างประเทศเองก็มีการนําไปใช้เพื่อปูองกันไม่ให้
เกิดการระบาดในวงกว้าง มาตรการเคอร์ฟิวของรัฐถูกประกาศใช้ โดยที่ไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ
และสังคมรองรับแต่ทีแรก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มเปราะบางในสังคม อาทิ กลุ่ม
ของคนไร้บ้าน หรือคนจนในเมือง แม้รัฐจะพยายามออกมาตรการต่าง ๆ ตามมา แต่ก็น่าสงสัยว่าสุดท้ายแล้ว
จะสามารถช่วยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้หรือไม่
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม มองว่า ปัญหาสําคัญที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการนํา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาใช้เพื่อจัดการปัญหาเรื่องโรคระบาดนั้น ก็คือสถานะความต่อเนื่องของตัว
กฎหมายพิเศษที่สุ่มเสี่ยงที่จะถูกยืดระยะการใช้งานออกไปเรื่อย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในภาคใต้ กลายเป็นเครื่องมือ
ของรัฐที่ถูกนํามาใช้เพื่อตอบสนองต่อจุดประสงค์ทางการเมือง “ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิ ด นี่ เ อง ก็ มี โ อกาสที่ ตั ว พ.ร.ก. จะถู ก ต่ อ เวลาออกไปเรื่ อ ย ๆ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทํ า งานของราชการ
โดยเฉพาะฝุ า ยที่ กุ ม อํ า นาจอยู่ แ ล้ ว แต่ จ ะยุ ติ อ ย่ า งไรก็ ยั ง เป็ น ปั ญ หาอยู่ เพราะในกฎหมายกํ า หนดให้
คณะรัฐมนตรีเป็นคนประกาศ แต่ไม่มีการทบทวนโดย ส.ส. หรือสภาเลย อีกทั้งในข้อกําหนดฉบับแรกของ
พ.ร.ก. มีหลายข้อที่น่าจะเป็นปัญหา และอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีในระยะยาว อย่างในข้อที่อนุญาตให้
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้โดยที่ไม่ต้องรับโทษ หากกระทําความผิด ก็น่าเป็นห่วงว่าหากเกิดกรณีการละเมิด
สิทธิขึ้นมา ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องความยุติธรรมได้โดยง่ายผ่านทางศาลปกครอง” แม้คนในเขต
เมืองหลวง อาจจะยังไม่รู้สึกว่าตนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากการนํากฎหมายพิเศษมาใช้มากมายขนาดนั้น
แต่พรเพ็ญชี้ว่าเมื่อเทียบกับในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ที่อํานาจในการควบคุมและกักกันโรค ตกไปอยู่ในมือของ
เจ้าหน้าที่ทหาร ภาวะดังกล่าวกลับสร้างความหวาดกลัวให้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
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“มาตรการรับมือกับโรคโควิด-19 ของทางการไทย ต้องไม่นําไปสู่เงื่อนไขจํากัดอย่างไม่จําเป็นต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการ”
แสดงออกhttps://www.amnesty.or.th/latest/news/7791/
45
“เคราะห์ซ้ํากรรมซัดชีวิตแรงงาน: คุยกับศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ” ๒๐/๐๔/๒๐๒๐ https://www.tlhr๒๐๑๔.
com/?p=๑๗๑๗๐
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ทนายภาวิณี ชุมศรี ทนายความประจําศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเสนอว่า ประการ
แรกสุด รัฐต้องมีความชัดเจนและรัดกุมในการออกมาตรการที่ส่งผลในการจํากัดสิทธิของประชาชน ซึ่งการรวม
อํานาจไว้ที่ตัวนายกรัฐมนตรีตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แม้ฟังดูเหมือนจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับฝุายบริหารใน
การทํ า งาน แต่ ใ นความเป็ น จริ ง คํา สั่ ง ต่ า ง ๆ ที่ ถู กประกาศใช้ ผ่ า นกฎหมายพิเ ศษกลั บมี ค วามคลุ ม เครื อ
เสียมากกว่า สวนทางกับจุดประสงค์เดิมอย่างชัดเจน “ข้อเสียของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คือมันทําให้อํานาจในการสั่ง
การเกิดการรวมศูนย์ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ พอรัฐทํางานโดยที่ไม่มีความชัดเจนมันเลยเป็นปัญหา
และบ่อยครั้งสร้างความเข้าใจที่ผิดกับประชาชน” ประการต่อมาที่ต้องทําไปควบคู่กับการใช้มาตรการที่ชัดเจน
คือ ทําให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสได้โดยง่ายและเท่าเทียมกัน มาตรการสุดท้ายที่ควร
จะนํามาปรับใช้เพื่อช่วยให้การกักตัวของประชาชนสามารถทําได้โดยง่าย และทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็
คือมาตรการเยียวยาชดเชยระหว่างที่ขาดรายได้ 46
๒) มาตรการภาครัฐ
- การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นําไปสู่การออกข้อกําหนดโดย พล.อ.ประยุทธ์ ทั้งหมดอีก
๓ ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓) (ปัจจุบัน ออกข้อกําหนดฉบับที่ ๔ แล้ว ข้อมูลวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๓ ) โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ ของ พ.ร.ก. ฉบับเดียวกัน รวมไปถึงการออกประกาศในระดั บจังหวัด
ที่อ้างอาศัยอํานาจทั้งตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ กําหนดมาตรการต่าง ๆ อาทิเช่น กําหนด
ไม่ให้มีการเข้าออกพื้นที่เสี่ยง กําหนดเวลาเคอร์ฟิว ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมและกักตุนสินค้า ระบุโทษของการแชร์
เฟคนิวส์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโรคระบาด รวมไปถึงการให้แต่ละจังหวัดออกประกาศห้ามไม่ให้มีการ
จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอ้างอํานาจตามมาตรา ๓๕ (๑) ของ พ.ร.บ. โรคติดต่อฯ ร่วมกับ พ.ร.ก.
ฉุกเฉินฯ ใครที่ฝุาฝืนคําสั่งมีโทษทางอาญา
๓) การวิเคราะห์ผลกระทบในมิติสิทธิมนุษยชน
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ของโรคระบาดโควิด -19 นั้น มีผ ลให้อํานาจสั่ งการทั้งหมดจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่นายกรัฐ มนตรี โดยนายกฯ
สามารถสั่งการต่อไปยังกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งจะถ่ายทอดคําสั่งไปยังแต่ละจังหวัด ซึ่งการออกข้อกําหนด หรือ
มาตรการต่างๆ มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของประชาชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง
ดังนั้น รัฐต้องจะต้องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยประกันว่า
การประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่ง
ออกมาเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การระบาดของโรคโควิ ด -19 ไม่ เ ป็ น การกํ า หนดเงื่ อ นไขจํ า กั ด อย่ า งไม่ จํ า เป็ น ต่ อ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมาตรการต่ า งที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเหล่ า นั้ น จะมี ผ ลเพี ย งจํ า เป็ น และชั่ ว คราวใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 และต้องมีมาตรการเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกริดรอนสิทธิ
เสรีภาพดังกล่าว รัฐเองต้องไม่ฉวยโอกาสใช้กฎหมายพิเศษเพื่อมีเจตนาละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม
โดยที่รัฐต้องมีมาตรการที่ชัดเจนที่ทําให้คนในประเทศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียม ไม่ทิ้งให้กลุ่มคน
ชายขอบในสังคม ต้องเผชิญกับการกดทับทั้งจากการลิดรอนสิทธิและปัญหาจากโรคภัย
๓. ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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จากการประมวลสถานการณ์ดังกล่าวมาทั้งหมดแล้ วพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
ดําเนิน มาตรการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กสม. อาจมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุน เน้นย้ําและแสดงความห่วงใย ดังต่อไปนี้
๓.๑ ต่อสถานการณ์สตรีด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและอาชีพ รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนการ
เงื่อนไขและข้อจํากัดในการเข้าถึงของมาตราการเยียวยาต่างๆ ให้กว้างขวางและรวดเร็ว บนฐานคิด “ช่วยเหลือ
ให้ถ้วนหน้า” ไม่ใช่ “สงเคราะห์เพียงบางคน” ใช้หลักคิดใหม่ว่า คนส่วนใหญ่เ กือบทั้งหมดต่างได้รับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐทั้งสิ้น ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ คงมีเฉพาะคนส่วนน้อยที่ไม่ได้
รับผลกระทบ เช่น ข้าราชการประจําและพนักงานประจํารายเดือนที่ไม่ถูกลดชั่วโมงการทํางานยังคงมีรายได้
เท่าเดิม ดังนี้ สตรีกลุ่มอาชีพอิส ระ ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง งานบริการ เกษตรกร อื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่มี
รายได้ไม่แน่นอน รวมถึงกลุ่มสตรีผู้ว่างงาน ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากติดปัญหาด้านเงื่อนไข
ที่ภาครัฐกําหนดไว้จะได้มีโอกาสเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐ และรัฐควรผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มต่างๆ เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ เปิดพื้นที่ค้าขายและการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีการจัดการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดได้คลี่คลายลงและการดําเนินชีวิตของประชาชนก็ต่างตื่นตัวในการปูองกันตนเอง ดังนั้น การเปิดพื้นที่
สาธารณะ พื้นที่ค้าขายอย่างมีการจัดการ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย มีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมืออย่าง
ทั่วถึง
๓.๒ ต่อสถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านสุขภาพและการอนามัยเจริญพันธุ์ สนับสนุน
และเน้นย้ํามาตรการกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน มีการตรวจสอบและสนับสนุนความพร้อมแก่
สตรีที่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยมีอุปกรณ์
ปูองกันอย่างเพียงพอ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานโดยมีขวัญและกําลังใจ
มุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อ มาตราการปูองกันตนเองและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ปูองกัน ตลอดจนการ
เพิ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ เ พี ย งพอเพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การตามมาตรการได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
และสนับสนุนเน้นย้ํามาตราการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ
ปฏิบัติแก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
รวมถึงแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติด
เชื้อโควิด-19 ด้วย พร้อมขอให้สนับสนุนการศึกษา วิจัยข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป
๓.๓ ต่อสถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านภาระที่เพิ่มมากขึ้นและจาเป็นต้องทาแต่ไม่ถูก
คิดว่าเป็นมูลค่า สนับสนุนและเน้นย้ํานโยบายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการพัฒนาและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทางเพศ โดยเฉพาะ
ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม ของคนในสังคมไทย ยังนําไปสู่ปัญหาในการที่สตรีบางกลุ่มยังถูกกดขี่ ไม่ได้
รับโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกเลือกปฏิบัติ โดยสนับสนุนทั้งมาตรการเงิน การช่วยเหลือทางอาชีพการ
จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค และขอเสนอให้รัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้หญิงซึ่ งต้องมี
ภาระที่เพิ่มมากขึ้นในการดูแลผู้ปุวย ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการในบ้านและครอบครัวโดยเฉพาะและให้มีเงื่อนไข
และข้อจํากัดในการช่วยเหลือน้อยที่สุด
๓.๔ ต่อสถานการณ์ สตรีด้านผลกระทบการถูกคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรง
สนับสนุนและเน้นย้ํานโยบายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยกระทรวงยุติธรรม ในการสร้าง
ความตระหนักให้สังคมเข้าใจในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว มาตรการแนะนําสําหรับการลดความตึงเครียด
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เสริมสร้างสัมพันธภาพ และปูองกันความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงมาตรการเยียวยาเมื่อเกิดความรุนแรงใน
ครอบครัว โดยขอเสนอมาตราการในช่วงนี้ให้เน้นการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น เพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ขอความช่วยเหลือทุกรูปแบบ ทั้งของรัฐ และองค์การประชาสังคมต่าง ๆ ใช้กลไกชุมชนเป็นฐานลดปัญหาความ
รุนแรงในครอบครั วโดยผู้นําชุมชนจะเป็นผู้นําความเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้คนในชมชนไม่นิ่งเฉยได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนารู้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนได้ และอาจขอความร่วมมือ
โรงแรม หรือแหล่งที่พักที่ว่างอยู่เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ ในการเป็น ที่พักฉุกเฉินสําหรับผู้ถูกกระทํา
หรือมีความเสี่ยงที่จะถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวและไม่สามารถอยู่บ้านได้
๓.๕ ต่อสถานการณ์สตรีด้านผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสถานการณ์ความเปราะบาง
ในประเด็นสิทธิมนุษยชน รัฐต้องจะต้องประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยประกัน
ว่าการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ซึ่ง
ออกมาเพื่อรับ มือกับการระบาดของโรคโควิด -19 ไม่เป็นการกําหนดเงื่อนไขจํากัดอย่างไม่จําเป็นต่อสิ ทธิ
มนุษยชน และมาตรการต่างที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นจะมีผลเพีย งจําเป็นและชั่วคราวในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด -19 และต้องมีมาตรการเยียวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในชีวิตและร่างกาย มาตรการที่ชัดเจนที่ทําให้คนในประเทศสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพที่เท่าเทียม ไม่ทิ้ง ให้กลุ่มคนชายขอบในสังคม ต้องเผชิญกับการกดทับทั้งจากการลิดรอนสิทธิ
และปัญหาจากโรคภัย แต่รัฐเองต้องไม่ฉวยโอกาสใช้กฎหมายพิเศษเพื่อมีเจตนาละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักนิติ
ธรรม การแทรกแซงและขัดขวางนักปกปูองสิทธิมนุษยชนต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและแสดงออกที่
เหมาะสม

ข้อมูลการดาเนินงานของ กสม. เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิสตรีและเด็กหญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
................................................................................................
ตามทีส่ านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศขอความร่วมมือสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ในการจัดส่งข้อมูลการดาเนินงานของ กสม. ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กหญิงในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อรวบรวมเสนอ กสม. และแจ้งกรอบความร่วมมือสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภ าคเอเชีย – แปซิฟิก (APF) ต่อไป และผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนสั่งการให้กลุ่มงานศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลดังกล่าว นั้น
ในการนี ้ กลุ ่ ม งานศู น ย์ ศ ึ ก ษาและประสานงานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในภู ม ิ ภ าคขอแจ้ ง ว่ า
สานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ดาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กหญิง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้
๑. กสม ได้ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
ทีไ่ ด้จดแจ้งไว้กับสานักงาน กสม. สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทาบันทึกความร่วมมือกับสานักงาน กสม. และศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ให้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อประชาชนและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ พร้อมทั้ง
จัดส่งให้ กสม. เพื่อประมวลข้อมูล วิเคราะห์ และให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลสิทธิสตรีและเด็กหญิงที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ด้วย
๒. กสม. ได้ระดมกาลังเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสม. เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่เดือน
มกราคมเป็นต้นมา มีการติดตาม สัมภาษณ์องค์กรเครือข่ายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ที่เข้าไม่ถึงการเยียวยาจากภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) กลุ่มชาติพันธุ์/คนไร้สถานะทางทะเบียน กลุ่มผู้หญิง และกลุ่ม LGBTQ เป็นต้น พร้อม
แนวทางในการแก้ปัญหาแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เช่น
การตี ต ราและการเลื อ กปฏิ บ ั ต ิต ่ อ ผู ้ ต ิด เชื ้ อ และผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ านสาธารณสุ ข สิ ท ธิ ข องเด็ก และเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม สิทธิในข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ตลอดจนรวบรวมการดาเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในประเทศต่าง ๆ และข้อแนะนาจากกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการต่อสู้กับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประกอบกับได้ให้ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิ

๒
มนุษยชนที่ได้จดแจ้งไว้กับสานักงาน กสม. และสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทาบันทึกความร่วมมือกับสานักงาน กสม.
ส่งข้อมูลและความเห็นในการแก้ไขปัญหาให้ส านักงาน กสม. ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดส านักงาน กสม. จะนามา
ประมวลเพื่อจัดทาเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป
๓. การจัดทาแถลงการณ์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ได้เน้นย้าให้รัฐให้ความสาคัญ
กับสิทธิสตรีและเด็กหญิงเป็นการเฉพาะอยู่ในแถลงการณ์ด้วย
ทั้งนี้ จากการด าเนินการดังกล่าว กสม. จะได้น าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลจัดท าข้อเสนอแนะ
และมาตรการในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมถึงสตรีและเด็กหญิง
ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของสตรีและเด็กหญิงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ ดังนี้
๑. สถาณการณ์ของสตรีในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จากข้อมูลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการ “อยู่บ้าน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” ได้เฝ้าระวังตัวเลขสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จากการจัดเก็บข้อมูล ของศูนย์
ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่า สถิติความรุนแรงในครอบครัว ช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้โทรศัพท์เข้ามาสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓ มีจานวน ๑๕๔ ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่มีจานวน ๑๔๔ ราย ซึ่งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาจากข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ระบุว่า จากสถานการณ์
ความรุนแรงในบ้านไม่ใช่เกิดเฉพาะในครอบครัวที่มีภาวะความเปราะบางอยู่แล้ว แต่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่มี
ภาวะปกติ เพราะมีความเครียด ความกดดัน จากสภาวะเศรษฐกิจมากระตุ้น และจากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ผู้ชายมีพฤติกรรมเข้าสังคมเพื่อนมีการดื่มสังสรรค์ทั้งในบ้านและนอกบ้าน การเที่ยวกลางคืน
หรือการเล่นการพนันในบ่อน ส่งผลทาให้สถิติ การติดเชื้อโรคระบาดของผู้ชายมีจานวนมากกว่าผู้หญิง เช่น กลุ่ม
จากสนามมวย บาร์ ผั บ เป็ น ต้ น นอกจากนี ้ ยั ง พบว่ า ผู้ ห ญิ ง อาชี พ แม่ บ้ า น ติ ด โรคจากบุ ค คลใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับผู้หญิงทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจเมื่อถูกใช้ความรุนแรงในบ้าน
ผู้หญิงหลายคนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้ หลายคนไม่กล้าออกมาจากบ้านหรือเข้ามาขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งโรงพยาบาล สถานีตารวจในการดาเนินคดี เพราะความกังวลต่อความเสี่ยงในการติด
เชื้อไวรัส ปัญหาการเดินทาง รวมถึงหลายคนประสบปัญหาการตกงาน ไม่มีรายได้
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โควิด ทาความรุนแรงพุ่ง แนะมอบของขวัญ ‘วันครอบครัว’ ที่ไม่ตอ้ งซื้อหา ในช่วงไวรัสระบาด
https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2138995, สืบค้นเมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓

๓
๒. สถาณการณ์เด็กหญิงในประเทศไทยช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จากข้อมูลพบว่า เด็กหญิงมีหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่
๒.๑ เด็กหญิงที่เป็นเด็กเร่รอน ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายครูข้างถนน โดยมูลนิธิ
สร้างสรรค์เด็ก เมื่อปี ๒๕๖๐ พบว่า มีเด็กบนท้องถนนประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน แบ่งเป็นเด็กเร่ร่อนไทยจานวน
๓๐,๐๐๐ คน และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว ๒๐,๐๐๐ คน กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยพบมากที่สุดใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้น สามารถแบ่งเด็กเร่ร่อนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) เด็กเร่ร่อนถาวรที่
เป็นบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีทั้งอาศัยอยู่กับครอบครัว คนรู้จัก อยู่กับเพื่อน หรืออยู่ลาพัง มีการหารายได้
จากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างเข็นรถ รับจ้างตั้งร้าน/เก็บร้าน รับจ้างล้างจานตามร้านอาหาร เก็บขยะขาย เป็น
ต้น ๒) เด็กเร่ร่อนชั่วคราวที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย เด็กจะอาศัยกับครอบครัว คนรู้จัก จะอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าใน
ชุมชนแออัดต่าง ๆ เช่น ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนเพชรบุรีตัดใหม่ ชุมชนบ่อนไก่ เด็กส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสื อ
แต่บางส่วนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากขาดทุนทรัพย์สาหรับการศึกษาหรือต้องออกมาช่วยครอบครัว
หารายได้ ซึ่งมาจากการขายพวงมาลัย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก เป็นต้น ๓) เด็กเร่ร่อนที่เป็นบุคคลต่างด้าว เป็น
กลุ่มที่ติดตามพ่อแม่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือเด็กที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่มีหนังสือรับรองการเกิด เด็กกลุ่มนี้
จะอาศัยตามบ้านร้าง ตึกร้าง สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ ป้ายรถประจาทาง มีช่องทางการหารายได้จากการขอเงิน
ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล พบว่า เด็กหญิงที่เป็นเด็กเร่รอนได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการของรัฐ2 ดังนี้
๑) ด้านเศรษฐกิจ สืบเนื่องจากนโยบายการปิดสถานบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด หรือการไม่มีกิจกรรมทางสังคม ทาให้ประชาชนไม่ออกจากบ้าน โดยที่การหารายได้ของ
เด็กและครอบครัวจะสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะหรือเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง และมีรายได้แบบรายวัน ทาให้ขาด
รายได้และไม่มีเงินเพียงพอสาหรับซื้ออาหาร จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสาหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรค รวมไปถึงของ
ใช้จาเป็นในชีวิตประจาวัน
๒) การขาดแคลนอาหาร เดิมทีเด็กสามารถเข้าถึงอาหารได้จากรายได้ที่มาจากการประกอบ
อาชีพ การได้รับบริจาค เมื่อเกิดโรคควิดและมาตรการต่าง ๆ ทาให้เด็กต้องอยู่ในสภาวะขาดแคลอาหาร
๓) ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ทาให้ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง

ที่มา ๑) บันทึกข้อมูลการทางานระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จากเฟซบุ๊กของนางสาวทองพูล บัวศรี ๒) สัมภาษณ์
นางสาวทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓) บทความ เรื่อง COVID
- 19 กับเด็กเปราะบางด้อยโอกาส ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบนั และอนาคต จากเว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
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๔
๔) ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เด็กเร่ร่อนขาดความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตัว
ในภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยสูงขึ้นด้วย
๕) ด้านการศึกษา นโยบายปิดสถานศึกษาและใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ทาให้กลุ่มเด็กเร่ร่อน
ขาดโอกาสในการเรี ย นและมีความเสี่ย งว่าจะหลุดออกจากระบบการศึกษาหากสถานการณ์ยืดเยื้อเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากข้อจากัดเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๖) ด้ า นมาตรการช่ว ยเหลื อ จากภาครัฐ จากนโยบายภาครั ฐ ในการให้ ความช่ ว ยเหลื อ เช่ น
เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท สาหรับแรงงานนอกระบบหรือลูกจ้างรายวันนั้น เด็กและครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงการ
ลงทะเบียนออนไลน์ รวมทั้งเงื่อนไขการมีบัญชีเงินฝาก หรือระบบพร้อมเพย์ นอกจากนี้ เงื่อนไขของมาตรการ
ดังกล่าวไม่ครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปีที่ทามาหาเลี้ยงชีพหรือช่วยเหลือครอบครัวในการหา
รายได้
๒.๒ เด็กหญิงที่เป็นคนพิการ3 ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ ีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้
โดยง่าย เนื่องจากเด็กหญิงที่เป็นคนพิการประเภทมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือจิตใจ รวมถึงมีความเจ็บป่วย
และโรคต่าง ๆ นอกจากนี้ เด็กหญิงที่เป็นคนพิการไม่สามารถไปหาหมอหรือรับยาได้ เนื่องจากข้อจากัดของการ
เดินทางที่เพิ่มมากขึ้น มาตรการการกักตัว และการเว้นระยะห่างในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ ทาให้คนพิการบางรายขาดยาก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคประจาตัวตามมา บางรายที่มีปัญหา
ด้านสุ ข ภาพจิ ต และพัฒ นาการทางสมอง เช่ น เด็ กออทิส ติก ได้รับผลกระทบจากมาตรการการอยู่บ้ านเพื่ อ
หลีกเลี่ยงการติดต่อ และการเว้นระยะห่าง ทาให้พวกเขาไม่ สามารถรวมกลุ่มในการทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและ
เสริมสร้างพัฒนาการอย่างที่เคยทาได้ ซึ่งคนพิการออทิสติกจะไม่เข้าใจสถานการณ์การที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน
และไม่ได้ทากิจกรรมที่เคยทาร่วมกับเพื่อน ๆ ส่งผลให้เกิดความเครียดและอารมณ์ที่รุนแรงขึ้น
๒.๓ เด็กหญิงที่เป็นเด็กและเยาวชน จากผลสารวจล่าสุด ขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) เรื่อง
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 4 พบว่า เด็ก
และเยาวชน (รวมทั้งเด็กหญิง) กว่า ๘ ใน ๑๐ คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว ซึ่งเป็น
ประเด็นที่เด็กและเยาวชนกังวลมากที่สุด เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทางานได้ตามปกติ อันเป็นผลมา
จากการปิดตัวของธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนการถูกเลิกจ้าง การสารวจนี้จัดทาโดยองค์การยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ โดยเป็นการ
สารวจครั้งแรกที่มุ่งศึกษาผลกระทบของวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา โดยเก็บข้อมูล ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ระหว่าง
วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน จากเด็กและเยาวชนจานวน ๖,๗๗๑ คนทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อายุ ๑๕ - ๑๙
ปี ผลสารวจยังพบว่า เด็กและเยาวชนกว่า ๗ ใน ๑๐ คน กล่าวว่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผล
กระทบต่อสภาพจิตใจ โดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่าย นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเกินครึ่งรู้สึก
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การสัมภาษณ์ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
รายงานผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
https://www.unicef.org/thailand/th/press-releases
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๕
กังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อ เนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่
ร้อยละ ๗ รู้สึกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของผู้ปกครองและการทาร้าย
ร่างกาย
.......................................................................................................................................................

กลุ่มเปราะบางกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้ส่ งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อกลุ่มคนเปราะบาง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์วิกฤติที่จะไม่ทิ้งใครข้างหลัง (leaving no one behind) จึงได้รวบรวมข้อมูลและสถานการณ์
(ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓) ผลกระทบของกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยรายละเอียด ดังนี้
วิธีดาเนินงาน
๑. กาหนดกลุ่ ม เปราะบางในการศึ ก ษา รวมรวมข้อ มูล ๖ กลุ่ ม โดยพิจ ารณาจากความเร่ งด่ ว น
ความรุนแรง และเครื อข่ายที่สามารถให้ข้อมูลได้ ได้แก่ ๑) กลุ่มเด็กเร่ร่อน ๒) กลุ่มผู้สูงอายุ (ทั่วไปและที่
ถูกทอดทิ้งหรืออยู่ตามลาพังไม่มีผู้ดูแล) ๓) คนพิการ ๔) กลุ่มคนไร้บ้าน ๕) แรงงานนอกระบบ/แรงงานต่างด้าว
๖) กลุ่มชาติพันธุ์/ไร้สัญชาติ
๒. สัมภาษณ์เครือข่ายที่ทางานในกลุ่มเปราะบางตามข้อ ๑ โดยมีแบบกาหนดแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การสัมภาษณ์ ขอทราบถึงปัญหา ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ โดยแจ้ง เป้าหมายแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ ในการ
นาข้อมูลไปใช้
๓. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวและข้อมูลเปิดต่าง ๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลเบื้องต้น
๑. กลุ่มเด็กเร่ร่อน
จากการรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายครูข้างถนน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อปี ๒๕๖๐ พบว่า
มีเด็กบนท้องถนนประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน แบ่งเป็นเด็กเร่ร่อนไทยจานวน ๓๐,๐๐๐ คน และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว
๒๐,๐๐๐ คน กระจายอยู่ ต ามเมื อ งต่ า ง ๆ ทั่ ว ประเทศ โดยพบมากที่ สุ ด ในกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้น สามารถแบ่งเด็กเร่ร่อนออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) เด็กเร่ร่อนถาวรที่เป็นบุคคล
สัญชาติไทย ซึ่งเด็กกลุ่ มนี้ มีทั้งอาศัยอยู่ กับ ครอบครัว คนรู้จัก อยู่กับเพื่อน หรืออยู่ล าพัง มีการหารายได้
จากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างเข็นรถ รับจ้างตั้งร้า น/เก็บร้าน รับจ้างล้างจานตามร้านอาหาร เก็บขยะขาย
เป็นต้น ๒) เด็กเร่ร่อนชั่วคราวที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย เด็กจะอาศัยกับครอบครัว คนรู้จัก จะอาศัยอยู่ที่บ้าน
เช่าในชุมชนแออัดต่าง ๆ เช่น ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ชุมชนเพชรบุรีตัดใหม่ ชุมชนบ่อนไก่ เด็กส่ วนใหญ่
ได้เรี ยนหนั งสื อ แต่บ างส่ว นต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ส าหรับการศึกษาหรือ
ต้อ งออกมาช่ ว ยครอบครั ว หารายได้ ซึ่ งมาจากการขายพวงมาลั ย ขายดอกไม้ ขายของที่ ระลึ ก เป็ น ต้ น
๓) เด็ ก เร่ ร่ อ นที่ เ ป็ น บุ ค คลต่ า งด้ า ว เป็ น กลุ่ ม ที่ ติ ด ตามพ่ อ แม่ เ ข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมาย หรื อ เ ด็ ก ที่ เ กิ ด
ในประเทศไทยแต่ไม่มีหนังสือรับรองการเกิด เด็กกลุ่มนี้จะอาศัยตามบ้านร้าง ตึกร้าง สวนสาธารณะ สถานี
รถไฟ ป้ายรถประจาทาง มีช่องทางการหารายได้จากการขอเงินตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

๒

ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๑
๑) ด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการหารายได้ของเด็กและครอบครัวจะสัมพันธ์กับพื้นที่สาธารณะหรือ
การเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง ที่มีลักษณะรายได้แบบรายวัน เมื่อรัฐมีนโยบายการปิดสถานบริการ สถานที่
ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด หรือการไม่มีกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งการที่ประชาชน
ไม่ออกจากบ้าน จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทาให้ขาดรายได้และไม่มีเงินเพียงพอสาหรับซื้ออาหาร ส่งผล
ให้เด็กจานวนมากอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร การไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสาหรับซื้ออุปกรณ์
ป้องกันโรค รวมไปถึงของใช้จาเป็นในชีวิตประจาวัน
๒) ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่ที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน ทาให้ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบการบริการสุขภาพได้ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง
๓) ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เด็กเร่ร่อนขาดความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตั ว
ในภาวะแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยสูงขึ้นด้วย
๔) ด้านการศึกษา นโยบายปิดสถานศึกษาและใช้การเรียนการสอนออนไลน์ ทาให้กลุ่มเด็กเร่ร่อนขาด
โอกาสในการเรี ย นและมีความเสี่ ยงว่าจะหลุ ดออกจากระบบการศึกษาหากสถานการณ์ยืดเยื้อเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากข้อจากัดเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๕) ด้านมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เด็กและครอบครัวไม่สามารถเข้าถึง มาตรการเยียวยาของ
ภาครัฐได้ เนื่องจากปัญหาการลงทะเบียนออนไลน์ เงื่อนไขการมีบัญชีเงินฝาก หรือระบบพร้อมเพย์ นอกจากนี้
เงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวไม่ครอบคลุ มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปีที่ทามาหาเลี้ยงชีพหรือ
ช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้
๒. กลุ่มผู้สูงอายุ๒
ข้ อ มู ล ของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ใ นปี ๒๕๖๐ ระบุ ว่ า ผู้ สู ง วั ย ในประเทศไทยมี ทั้ ง หมด
๑๒ ล้านคน ร้อยละ ๑๐.๗ คือ ผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังคนเดียว และประมาณร้อยละ ๒๐ อยู่กันตามลาพัง
สองคนสามี ภ รรยา โดยในชนบทจะมี สั ด ส่ ว นผู้ ที่ อ ยู่ กั น สองคนสู ง กว่ า ในเมื อ งเล็ ก น้ อ ย ส าหรั บ
สิ ทธิ การรั กษาพยาบาลของผู้ สู งอายุ พบว่า ผู้ สู งอายุส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ ๘๓.๒ มีประกันสุ ขภาพถ้ว นหน้ า
(บัตรทอง) รองลงมา คือ ข้าราชการหรือข้าราชการบานาญ ประกันสังคม/กองทุน เงินทดแทน รัฐวิสาหกิจ
และอื่นๆ ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุร้อยละ ๐.๘ ที่ไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุ ๓.๙
ล้านคน หรือร้อยละ ๓๕.๑ ยังคงทางาน ทั้งนี้ การสารวจยังพบว่าแหล่งรายได้หลักสองอันดับแรกของผู้สูงอายุ
มาจากบุตร และการทางานของผู้สูงอายุเอง
ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๓
๑

ที่มา ๑) บันทึกข้อมูลการทางานระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จากเฟซบุ๊กของนางสาวทองพูล บัวศรี ๒) สัมภาษณ์นางสาวทองพูล
บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ๓) บทความ เรื่อง COVID - 19 กับเด็กเปราะบางด้อย
โอกาส ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต จากเว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๒
ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
๓
ที่มา - สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873463
- วารสาร Journal of Epidemiology ของจีนhttps://thestandard.co/elderly-and-chronic-disease-patients-coronavirus/
- ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
https://mgronline.com/qol/detail/9630000028514
- ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.ryt9.com/s/iqml/3108287

๓

๑) ด้านสุขภาพ
 มีโอกาสติดเชื้อง่าย ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ร่างกายไม่ทนต่อการติดเชื้อ มีภูมิคุ้มกันต่า และมักมี
โรคประจาตัว จึงเสี่ยงต่อการรับเชื้อมากกว่าคนวัยอื่น
 เสี่ยงต่อการเสียชีวิตง่ายกว่าคนทั่วไป ผลวิจัยในจีนระบุอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของผู้ติดเชื้อ
โควิด ๑๙ คือ กลุ่มที่มีอายุ ๘๐ ปี ขึ้นไป เฉลี่ย ๑๔.๘%
 ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลตัวเองต่า โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อมอาจมี
ความสามารถในการดู แ ลความสะอาด สุ ข อนามั ย ส่ ว นตั ว ลดลง และผลของการจั ด
สภาพแวดล้ อมให้ แยกห่ างจากผู้ อื่น อาจทาให้ ผู้สู งอายุรู้สึ ก ไม่ปลอดภัย เหงา เบื่อ นอน
ไม่หลับ และวิตกกังวล
 การจัดสภาพแวดล้อมให้แยกห่างจากผู้อื่น หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ทาให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกไม่ปลอดภัย เหงา เบื่อ นอนไม่หลับ และวิตกกังวลสูงขึ้น
 ผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังโดยเฉพาะในชนบท (ซึ่งลูกหลานวัยแรงงานไปทางานในเมือง) ขาดผู้ดูแล
ทาให้มีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและการ
ดูแลตัวเองตามหลักสุขภาวะที่ดี
๒) ด้านเศรษฐกิจ
การไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทาให้มีรายได้น้อยลงหรือไม่มีรายได้
โดยเฉพาะผู้สูงอายุใน กทม. ที่มีค่าครองชีพสูง การอาศัยเพียงเบี้ยผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อการดูแลตนเองใน
ภาวะโรคระบาด
อาจส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและการดูแล
ตัวเองตามหลักสุขภาวะที่ดี

๓. กลุ่มคนพิการ๔
จากข้อมูล ของกรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เกี่ยวกับสถานการณ์ของ
คนพิการในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ พบว่า มีคนพิการในประเทศไทยที่ได้รับการออกบัตรคนพิการ จานวน
๒,๐๑๕,๓๘๕ คน คิดเป็น ร้ อยละ ๒.๘๙ ของประชากรทั้งหมด เป็นเพศชาย ๑,๐๕๑,๘๗๘ คน คิด เป็น
ร้อยละ ๕๒.๑๙ และเพศหญิง ๙๖๓,๕๐๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๗.๘๑ ทั้งนี้ จากการสารวจเรื่องการประกอบ
อาชีพ พบว่า มีคนพิการอยู่ในวัยทางาน (๑๕–๕๙ ปี) จานวน ๘๕๐,๒๗๐ คน มีการประกอบอาชีพ จานวน
๒๖๕,๙๑๘ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๑.๒๗ สามารถประกอบอาชีพ ได้ แต่ยั งไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ จ านวน
๒๐๓,๔๙๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๙๓ และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากจนช่วยเหลือ
ตนเองไม่ไ ด้) จ านวน ๕๔,๙๐๔ คน คิด เป็ น ร้ อยละ ๖.๔๖ ทั้ง นี้ไ ม่ป ระสงค์ ให้ ข้อ มูล ด้า นอาชีพ จ านวน
๓๒๕,๙๕๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๓๔
ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๕

- การสัมภาษณ์นางสาวประชุมพร ชัยรัตน์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สานักคุ้มครองฯ ผู้ทางานในประเด็นผู้สูงอายุ
๔
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. ๒๕๖๒. รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒.
กรุงเทพ; กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔

๑) ด้านสุขภาพและการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
 มีความเสี่ยงสู งต่อการติดโรคโควิด ๑๙ ได้โดยง่าย เนื่องจากคนพิการบางประเภทมีความ
บกพร่องทางร่างกาย หรือจิตใจ รวมถึงมีความเจ็บป่วย และโรคต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดหัวใจ
ความดันสูง เบาหวาน เป็นต้น
 คนพิการไม่สามารถไปหาหมอหรือรับยาได้ เนื่องจากข้อจากัดของการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น
มาตรการการกั ก ตั ว และการเว้ น ระยะห่ า งในสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคโควิ ด ๑๙
ทาให้คนพิการบางรายขาดยาก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนจากโรคประจาตัวตามมา
 คนพิ ก ารที่ มี ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และพั ฒ นาการทางสมอง เช่ น เด็ ก ออทิ ส ติ ก ได้ รั บ
ผลกระทบจากมาตรการการอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อ และการเว้นระยะห่าง ทาให้พวก
เขาไม่สามารถรวมกลุ่มในการทากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายและเสริมสร้างพัฒนาการอย่างที่เคย
ทาได้ ซึ่งคนพิการออทิสติกจะไม่เข้าใจสถานการณ์การที่ต้องอยู่บ้ านเป็นเวลานาน และไม่ได้
ทากิจกรรมที่เคยทาร่วมกับเพื่อน ๆ ส่งผลให้เกิดความเครียดและอารมณ์ที่รุนแรงขึ้น
 คนพิการบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคหรือการดูแลตนเอง โดยเฉพาะคนพิการ
ที่ป่วยติดเตียง บางกรณีที่จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ทาความสะอาดแผล ภายใต้สถานการณ์ การ
ระบาดของโรคที่ทาให้เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ มีราคาแพงและหายาก ทาให้มีโอกาสที่แผล
จะติดเชื้อ หรือเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน
๒) ด้ า นการเดิ น ทาง คนพิก ารที่ ไ ด้รั บผลกระทบมากที่สุ ด คือ กลุ่ มคนพิก ารตาบอด เนื่ อ งจาก
โดยภาวะปกติ คนตาบอดจะใช้การสัมผัสเพื่อช่วยในการเดินทาง หรือในบางกรณีมักมีคนให้ความช่วยเหลือ
แต่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคและมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ทาให้คนพิการเดินทาง
ได้ลาบากยิ่งขึ้น และคนทั่วไปไม่กล้าให้ความช่วยเหลือเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ เนื่องจาก
การบริการรถสาธารณะมีจ านวนน้ อยลงหรือการเพิ่มขึ้นของราคาค่าโดยสาร ทาให้ คนพิการต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น
๓) การประกอบอาชีพ ตามที่รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยสั่งให้
ปิดสถานที่ต่าง ๆ และให้ประชาชนกักตัวอยู่ในบ้านนั้น ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
นอกจากนี้บางรายยังถูกเลิกจ้าง โดยเฉพาะคนพิการที่มีอาชีพจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นวดแผนโบราณ
และแรงงานรายวันในโรงงาน ทาให้มีคนพิการจานวนมากตกงานและไม่มีรายได้
๔) ด้านการเข้าถึงข้อมูล คนพิการที่ตาบอดหรือหูหนวก ยังไม่มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ย วกับ
โรคและการป้องกันตนเองที่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ เข้าใจและพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง
๕

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. ๒๕๖๒. รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒.

กรุงเทพ; กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การสัมภาษณ์ คุณสายใจ สกุลวงศ์ธนา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณพีรญา ศิลารัตน์ (คนพิการทางสายตา) พนัก งานรับโทรศัพท์ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณนลัทพร ไกรฤกษ์’ บรรณาธิการเว็บไซต์ thisable.me เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
The Standard Team. ผู้แทนสมาคมคนพิการฯ รวมตัวออก 5 ข้อเรียกร้องคลัง ชี้มาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ไม่ทั่วถึง.
https://thestandard.co/disabilities-thailand-petition-demands-coronavirus-relief-measures/

๕

๕) ด้านการให้ความช่วยเหลือจากสังคมที่น้อยลง เนื่องจากประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้าน รักษา
ระยะห่ าง และมีความกังวลกับ คนแปลกหน้าว่าอาจจะนาโรคติดต่อมาสู่ ตนได้ ทาให้ คนในสั งคมหล งลื ม
มองข้าม และไม่กล้าเข้ามาช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะในการเดินทาง การนาทางคนพิการ การทากิจกรรม
ร่วมกับคนพิการ รวมถึงการเป็นอาสาสมัครดูแลให้ความช่วยเหลือคนพิการ ทาให้คนพิการ ต้องอยู่ตามลาพัง
ช่วยเหลือตนเอง และดาเนินชีวิตแบบแยกตัวในสภาพพิการมากขึ้น
๖) ด้ า นมาตรการช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ จากนโยบายภาครั ฐ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เช่ น
เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท สาหรับแรงงานนอกระบบหรือลูกจ้างรายวันนั้น คนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึง
มาตรการขอรับการเยียวยาได้
๔. กลุ่มคนไร้บ้าน๖
จากการสารวจแจงนับคนไร้บ้านของภาคีเครือข่ายที่ทางานเกี่ยวกับคนไร้บ้าน ในช่วงระหว่างวันที่
๑ เมษายน – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั่วประเทศ พบว่า มีจานวนประชากรคนไร้บ้านทั้งสิ้น ๒,๗๑๙ คน
โดยพบมากที่สุด ในกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น ตามลาดับ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีคนไร้บ้านที่เป็นผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๘๗ ปัจจุบันคนไร้บ้านมีการอยู่อาศัยใน ๒ ลักษณะ ได้แก่ การอยู่
อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งมีทั้งที่เป็นศูนย์พักพิงของรัฐ เช่น บ้านมิตรไมตรี บ้านอิ่มใจ หรือศูนย์พักพิง
ของเอกชน เช่น ศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู (ศูนย์บางกอกน้อย) และอาศัยในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบริเวณที่พบ
คนไร้บ้านจานวนมาก เช่น สถานีรถไฟหัวลาโพง ริมคลองหลอด สาหรับคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
เป็น เวลานาน จะมีโอกาสป่ วยทั้งทางกายและทางจิตสูง และคนไร้บ้านจะประสบปัญหาการเข้าถึงระบบ
ประกันสุขภาพ เนื่องจากระบบประกันสุขภาพมีกฎเกณ ฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น การระบุสถานบริการ
ที่ไม่สอดคล้องกับถิ่นที่อยู่ หรือการไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น
ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๘
๑) ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พบว่า คนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้อมูล
ของโรคว่ามีลักษณะอาการ การดูแลป้องกันตนเอง หรือเข้าถึงไม่เพียงพอและไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทาให้
ไม่มีการระมัดระวังตนเองเท่าที่ควร แต่สาหรับคนไร้บ้านที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว เมื่อได้รับ ข้อมูลข่าวสาร
ทาให้คนไร้บ้านมีการระมัดระวังและดูแลตัวเองมากขึ้น
๒) ด้านเศรษฐกิจ คนไร้บ้านส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ เช่น รับจ้างรายวัน แม่บ้าน เก็บของเก่า
ค้าขาย ฯลฯ เมื่อรัฐประกาศนโยบายปิดเมือง ส่งผลให้ร้านค้าหรือสถานที่ต่างๆ ต้องปิดตัว ทาให้คนไร้บ้าน
๖

ธานี ชัยวัฒน์ และคณะ , การศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านและติดตามการเปลีย่ นแปลงทางชีวิตของคนไร้บ้าน
ในช่วงเริ่มต้น. และ อนรรฆ พิทกั ษ์ธานิน และคณะ , การสารวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่
เกี่ยวเนื่อง
๗
การสารวจแจงนับคนไร้บ้านจากการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สานัก งานกองทุนสนับ สนุนการสร้า งเสริมสุขภาพ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ฯลฯ
๘

ที่มา การสัมภาษณ์ คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ เพื่อสุขภาวะคนไร้บ้าน สถาบันวิจยั สังคม จุฬาฯ เมื่อวันที่ ๒๔

มีนาคม ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี ผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์คุณนพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัย เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓
นลินี มาลีญากุล. ถ้ารัฐไม่รอบคอบ โรคระบาดหาย คนอาจไร้บ้านกันมากขึ้น. https://penguinhomeless.com/
นลินี มาลีญากุล. โควิด ๑๙ ระบาด คนไร้บ้านยิ่งอยู่ไกลจากระนาบพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ https://penguinhomeless.com/
วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์. คนละโลกเดียวกัน: บันทึกการต่อแถวรับข้าวกับคนไร้บ้านในวันที่ COVID-19 ระบาด. https://waymagazine.org/
ปิ่นเพชร ภูจา่ พล. บทสัมภาษณ์บุญเลิศ วิเศษปรีชา. เฟซบุ๊ก aday Bulletin

๖

ขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มแรงงาน
รายวันหรือแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งการตกงาน การขาดรายได้ การไม่มีเงินจ่ายค่า
เช่าบ้าน มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านชั่วคราวหรือคนไร้บ้านหน้าใหม่ ซึ่งหลังจากนี้อาจจะทาให้จานวน
คนไร้บ้านในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
๓) ด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ ในแง่ของการป้องกันโรคพบว่า คนไร้บ้านเข้าไม่ถึง
อุป กรณ์ในการป้ อ งกัน เช่น หน้ ากากอนามัย เจลล้ างมือ โดยเฉพาะคนไร้บ้านที่อาศั ยในพื้นที่ส าธารณะ
การที่สถานที่ต่างๆ ถูกสั่งปิด โอกาสในการใช้น้า หรือการล้างมือยิ่งลดน้อยลงไป และหากมีการติดเชื้อมีโอกาส
เสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไปเพราะเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ และด้วยลักษณะการใช้ชีวิตยิ่งเพิ่มโอกาสเป็นผู้ป่วย
แพร่เชื้อ (Super Spreader) สูง อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพ ที่ระบบประกัน
สุขภาพไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต หรือกรณีที่ไม่มีบัตรประชาชน
๔) ด้ า นการบริ จ าค/จุ ด บริ ก ารอาหาร จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคและมาตรการ
ห้ามรวมตัว ของคนจ านวนมาก ทาให้ มีการบริจาคอาหารน้อยลง หรือจุดบริการอาหารแก่คนไร้บ้านเดิม
ปิดตัวลง ทาให้คนไร้บ้านเข้าถึงอาหารได้ยากขึ้น นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีมาตรการจากัดการแจกของ/หรือ
ห้ามแจกของ ทาให้คนไร้บ้านไม่สามารถรับของแจกได้
๕) ด้านนโยบาย
 นโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไร้บ้าน
เนื่องจากลักษณะการใช้ชีวิตของคนไร้บ้านมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะในกรณีคนไร้
บ้านในศูน ย์ พักพิง ที่มีพื้น ที่และทรัพยากรจากัด หรือคนไร้บ้านในที่ส าธารณะ ที่การอยู่
ร่วมกัน อาจหมายถึงการระวังภัยอันตรายให้แก่กัน ดังนั้นนโยบายการเว้นระยะห่างทาง
สังคมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
 นโยบายการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) ที่จากัดเวลาในการเข้าออกเคหสถานก็ทาให้
คนไร้บ้านใช้ชีวิตลาบากมากขึ้น โดยเฉพาะสถานที่พักผ่อนในตอนกลางคืนจากเดิมที่สามารถ
อยู่บริเวณป้ายรถเมล์ สวนสาธารณะได้ ฯลฯ เพราะพื้นที่ในการอยู่อาศัยถูกจากัด คนไร้บ้าน
ส่วนใหญ่จึงไปรวมกันที่บริเวณหัวลาโพง ท่าน้านนท์ ซึ่งเมื่อการรวมตัวกันมากขึ้น ก็มีโอกาส
เสี่ยงต่อโรคมากขึ้น
 นโยบายการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) ทาให้คนไร้บ้านที่อาศัยในพื้นที่สาธารณะถูก
จับกุมดาเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้ขอรับ
ความช่วยเหลือโดยการโทรสายด่วน ๑๓๐๐ อาจจะไม่สอดคล้องกับคนไร้บ้าน เนื่องจาก
ลั ก ษณะการใช้ วิ ถี ชี วิ ต เดิ ม ของคนไร้ บ้ า นที่ ยั ง ไม่ คุ้ น ชิ น กั บ การอยู่ ใ นพื้ น ที่ จ ากั ด และ
ประสบการณ์ที่ ไ ม่ ดีจ ากการอยู่ ในศู น ย์พั ก พิ งของรัฐ รวมทั้ ง ความไม่มั่ น ใจในระบบการ
ช่วยเหลือของรัฐ
๖) ด้านมาตรการการช่วยเหลือจากรัฐ คนไร้บ้านไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการเยียวยาจากรัฐได้
เนื่ องจากไม่มีบั ตรประชน หรือในกรณีผู้ ที่มีบัตรก็จะไม่มีส มุดบัญชีธ นาคาร ทาให้ เห็นว่านโยบายรัฐ ยังไม่
ครอบคลุมเรื่องการช่วยเหลือคนเหล่านี้

๗

๕. กลุ่มแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว)๙
จากสถิติของกรมการจั ดหางานเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้ทางานในราชอาณาจักร จานวน ๓,๐๐๕,๓๗๖ คน หากจาแนกตามพื้นที่จะพบว่ามีแรงงานต่างด้าว
อาศัยมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม ตามลาดับ ในส่วนแรงงาน ๔ สัญชาติ ประกอบด้วย
เมียนมา ลาว เวียดนามและกัมพูชา มีจานวน ๒,๗๒๒,๔๒๔ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในกิจการก่อสร้าง
กิจการบริการและกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวจะได้สามารถเข้าสู่สิทธิในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ๒ ประเภท๑๐ ได้แก่ การเข้ารับบริการตามสิ ทธิประกันสังคม และการเข้าสู่ระบบประกัน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยจ่าย ๑,๖๐๐ บาทต่อปี (กรณีที่เป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองตามบันทึก
ข้อตกลงหรือ MOU๑๑ ได้แก่ กลุ่มทางานรับใช้ในบ้าน เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ค้าขายที่ไม่ใช่ธุรกิจ)
ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๑๒
๑) ด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
 แรงงานเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
หายาก และมีราคาแพง
 กรณีที่แรงงานตกงงาน ไม่มีนายจ้างในการจ่ายประกันสังคม ทาให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ
๒) ด้านเศรษฐกิจ
 การถูกเลิกจ้าง เพราะสถานประกอบการไม่สามารถดาเนินการกิจการต่อได้ ทาให้แรงงาน
ขาดรายได้ ไม่มีเงินสารองสาหรับการดารงชีวิต ทั้งค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเช่า ขาดแคลน
อาหาร
 ในบางกรณีเกิดการเลิ กจ้างที่ไม่เป็ นธรรม ทาให้แรงงานไม่ได้รับการชดเชย อีกทั้งภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ก็ทาให้การรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิถูกจากัด
๓) ด้านนโยบาย
 นโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจาก ๑)
บริ เ วณสถานที่ ก ารท างานไม่ เ อื้ อ อ านว ย เช่ น งานในโรงงาน งานเกี่ ย วกั บ ประมง
๙

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน. สถิติจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ประจาเดือนธันวาคม
๒๕๖๒. www.doe.go.th
๑๐
กรมประชาสัมพันธ์. สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว. https://www.youtube.com/watch?v=U9ShMWFpPUU
๑๑
คนต่างด้าวที่เข้าเมืองตาม MOU คือ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่เข้ามาทางานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลประเทศต้นทาง
๑๒
การสัมภาษณ์ สมพงษ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ชนฐิตา ไกรศรีกุล. ฉันถูกลืมในสมัย COVID-19 แรงงานข้ามชาติในวันทีโ่ รคระบาดไม่มีพรมแดน. https://waymagazine.org/
เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา. ไร้มาตรการเยียวยาแรงงานข้ามชาติ เซ่นเศรษฐกิจคุมโควิด-19 อาจเจ็บแต่ไม่จบ. https://prachatai.com
สานักข่าวประชาไท. เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ร้อง ก.แรงงาน 8 ข้อ แก้ผลกระทบในการจ้างงานช่วงโควิด-19 ระบาด.
https://prachatai.com/journal/2020/04/87252
สานักข่าวชายขอบ. แรงงานข้ามชาติสุดคว้าง-ตกงาน-ไร้ความช่วยเหลือจากรัฐ-กลับบ้านไม่ได้.
https://transbordernews.in.th/home/?p=24873&fbclid=IwAR2QC5MHslrvvzSLbZmUaO8J-0mhCoq3XZIJ2zK0VnNpX2XqFR6LCnM6CM

๘

๒) ที่พักอาศัย แรงงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่รวมกันเป็นจานวนมากและมีความแออัด ใน
สถานที่ที่ผู้ประกอบการจัดหาให้ เช่น ในเขตก่อสร้าง
 นโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือการห้ามรวมตัวอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับข้อตกลงในการจ้างงาน ซึ่งเป็นช่องทางที่
แรงงานสามารถเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ข องตนเองหรื อ ต่ อ รองกั บ นายจ้ า งเท่ า ที่ ก ฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั มพั น ธ์ จ ะอนุ ญ าตให้ แ รงงานข้ า มชาติ ที่ ไ ม่ มีสิ ท ธิ ก่ อ ตั้ง สหภาพ
แรงงานกระทาได้
 นโยบายของหน่วยงานราชการขาดการเชื่อมโยงกัน เช่น ในกรณีกลุ่มแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตให้ทางานตามกฎหมายและอยู่ในระบบประกันสังคม เมื่อถูกเลิก
จ้าง หรือไม่สามารถต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทางานได้ทัน ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ทาผิด
กฎหมาย เนื่ องจากอาศัย อยู่ ในประเทศเกิ นก าหนด แม้ ว่า กระทรวงแรงงานจะผ่ อนผั น
ระยะเวลาการต่ออายุทางานก็ตาม แต่กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยั ง ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การขอมติ ค ณะรัฐ มนตรี ต่ อ อายุ ก ารอนุญ าตให้ อ ยู่ป ระเทศตามกฎหมาย
เข้าเมือง ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค แรงงานต่างด้าวจานวนมาก
ยังต้องเดินทางไปที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อต่ออายุวีซ่าของตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 นโยบายการปิดพรมแดน ทาให้แรงงานต่างด้าวที่ถูกเลิกจ้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศ
ได้ ส่งผลกระทบต่อไปยังสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงความเสี่ยงทางสุขภาพและการเข้าไม่ถึง
การบริการด้านสาธารณะสุข
๔) ด้ านมาตรการช่วยเหลือจากรั ฐ การนิยามแรงงานที่ไม่ครอบคลุ ม ทาให้แรงงานบางกลุ่ มไม่
สามารถเข้าถึงการได้รับค่าชดเชยจากรัฐ ประกอบกับการเปิดให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ทาให้
แรงงานที่บางส่วนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ที่
รัฐบาลกาหนดได้ ประกอบกับบางคนยังไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้
๕) ปัญหานายจ้างขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากต้องส่งตัวแรงงานบางส่วนกลับประเทศ เป็นเหตุให้
นายจ้างไม่มีแรงงานมาดาเนินการในธุรกิจจนต้องปิดสถานประกอบการ

๖. กลุ่มชาติพันธุ์/คนไร้สัญชาติ
การรวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ๑๓ โดยพิจารณา
จากการเรียกตนเองหรือต้องการให้สังคมเรียกของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ พบว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ทั้งสิ้น ๗๐ กลุ่ม มีการตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่มีคนไร้สถานะบุคคล เช่น คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จานวน
๙๔๔,๗๗๘ คน ๑๔ ทั่ว ประเทศ ซึ่งส่ ว นใหญ่อยู่ในจั งหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก กรุงเทพมหานคร และ
กาญจนบุรี ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน มีทั้งที่ทราบตัวตน เช่น บุคคลไร้ที่พึ่ง
๑๓

๑๔

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย. https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/page/1
ประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง จานวนราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒.

๙

ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่ทราบจานวน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในระบบ/นอกระบบการศึกษาที่มี
ตัวอักษร G (ในสถานศึกษาของรัฐ) และ P (ในสถานศึกษาของเอกชน) ที่ยังไม่ได้รับการกาหนดเลขประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ซึ่งมีจานวนมากที่มีบุพการีเป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่ยังมี
ข้อมูล ไม่เพีย งพอต่อการพิจารณากาหนดสถานะบุคคล หรือยังไม่ได้ไปดาเนินการ ด้ว ยมีข้อจากัดในการ
ให้บริการของบุคลากรทางทะเบียนของหลายสานักทะเบียน ซึ่งทาให้บุคคลที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวเป็นบุคคล
ที่เสี่ยงภัย อาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกขณะเวลา๑๕
ผลกระทบภายใต้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙๑๖
๑) ด้านการเข้าถึงข้อมูล กลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการป้องกันโรคโควิด ๑๙
เนื่องจากบางพื้นที่ ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือการลงไปให้ข้อมูลจากภาครัฐ ในบางพื้นที่ได้รับข้อมูล
ผ่านวิทยุชุมชนบ้าง แต่ยังไม่เพียงพอหรืออาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
๒) ด้านสุขภาพ ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น หน้ากากและแอลกอฮอล์ในการทาความ
สะอาด รวมทั้งการตรวจโรค เนื่องจากเห็นว่าการตรวจโรคมีราคาสูง หรือในบางชุมชนที่มีหน้ากากอนามัยก็
พบว่า การใช้หน้ากากอนามัยหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ไม่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตในประจาวันและการ
ทางาน นอกจากนี้ กลุ่มที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
๓) ด้านเศรษฐกิจ หลายกลุ่มประสบปัญหาจากนโยบายการสั่ งปิดสถานที่ต่าง เช่น ชุมชนชาวเล
จากเดิมมีรายได้จากการส่งอาหารทะเลให้กับร้านอาหาร แต่เมื่อร้านอาหารปิด ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติ ทาให้ไม่มีรายได้ หรือรายได้ลดลง หรือกรณีที่เป็นเกษตรกร ไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปขายได้
เป็นต้น
๔) ด้า นสังคมและวัฒนธรรม ชาวบ้านไม่สามารถรวมตัวทากิจกรรมทางสังคมและวัฒ นธรรมได้
ทั้งประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น ในพื้นที่ภาคเหนือ เดิ มทีจะมีการประชุม
วางแผนการทาแนวป้องกันไฟประจาทุกปี แต่ในปีนี้ไม่สามารถทาได้ อีกทั้งขณะนี้มีปัญหาไฟป่าเกิดขึ้น ทาให้
ชุมชนขาดการเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นองค์รวม
๕) ด้านเสรีภาพในการเดินทาง
 ในบางพื้น ที่ปิ ดเส้ น ทางเข้าออกชุมชน หรือเขตจังหวัด หรือการประกาศห้ ามบุคคลไม่มี
สัญชาติเข้าพื้นที่ ซึ่งในบางพื้นที่มีปัญหาในการตีความของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงส่งผล
กระทบในการเดินทางของผู้ไม่มีสัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น บุคคลที่ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน (ผู้ถือบัตรหมายเลข ๐ - ๘๙) กลุ่มคนบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพื้นที่สูง (ถือบัตร
หมายเลข ๖ หรือ ๗) หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ผู้ถือบัตรหมายเลข ๐) ซึ่งโดย
ปกติสามารถเดินทางในพื้นที่จังหวัดได้หรือหากต้องออกนอกพื้นที่ต้องได้รับอนุญาต และ
๑๕

นายมานะ งามเนตร์ ผู้อานวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
ประมวลข้อมูลจากการสืบค้นและการสัมภาษณ์ภาคีเครือข่ายที่ทางานเกีย่ วข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ กลุ่มชาวเล กลุ่มชาติพันธุ์ก ระเหรี่
ยง กลุ่มชาติพันธุ์มอญ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไทย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณคาตีมะ หลีจะ๊ ผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณวิวัตน์ ธนาปัญญาวรกุล ผู้อานวยการมูลนิธิ One sky เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
การสัมภาษณ์ คุณสรศักดิ์ เสนาะพรไพร เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
การเผยแพร่ขอ้ ความผ่านเฟซบุก๊ ของคุณสันติพงษ์ มูลฟอง มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (เฟซบุ๊ก Luang Salween) เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๓
๑๖

๑๐

บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย (ผู้ถือบัตรหมายเลข ๘) ซึ่งโดยปกติสามารถ
เดินทางได้ทั่วประเทศ
 ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนประสบปัญหาการ
เดินทางเพื่อไปต่อใบอนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ บุคคลที่เคยได้รับอนุญาตออกนอก
เขต แล้วใบอนุญาตหมดอายุ ไม่ทราบว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพราะไม่สามารถกลับไปยัง
จังหวัด/อาเภอต้นทางที่ทาทะเบียนฯ ได้ และเมื่อหมดอายุการอนุญาตแล้ว ก็จะไม่สามารถ
กลับไปขออนุญาตได้อีก
๖) ด้านมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิท ธิ
การเยียวยาจากภาครัฐได้ เนื่องจากมีข้อจากัด ทั้งในเรื่องของระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ที่บางชุมชนไม่มี
อินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์ เรื่องสมุดบัญชี หรือการไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน หรือในกรณี ที่เป็นกลุ่มที่มี
บั ต รประเภทอื่ น (กลุ่ ม ผู้ ไ ม่ มี ส ถานะทางทะเบี ยน ถื อบั ต รประเภทต่ า งๆ) ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นรับ การ
ช่วยเหลือได้ เนื่องจากในระบบการลงทะเบียนต้องใช้เลขหลังบัตร

