
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ 
และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 

(ระหว่างวันที่ ๑– ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นการศึกษาผลกระทบและมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาการ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเนื่องจากฉบับการศึกษาผลกระทบในช่วงวันที่ 3 มกราคม – 
31 มีนาคม โดยช่วงแรกเป็นระยะที่เริ่มตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทย และตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือน
มีนาคมเป็นต้นมา การแพร่ระบาดได้เพ่ิมข้ึนในอัตราค่อนข้างสูง มาตรการของรัฐที่ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ 
มาตรการด้านสาธารณสุข (การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค การคัดกรอง การกักตัวผู้สงสัยว่าป่วย  
การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ) มาตรการลดการเคลื่อนย้ายหรือการรวมตัวของประชาชน (การปิดด่านชายแดน 
ปิดช่องทางเข้าประเทศ ปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท ปิดสถานศึกษา) มาตรการด้านเศรษฐกิจโดยให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง/แรงงานที่ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ส าหรับช่วงที่ 1 - 15 เมษายน ยังคงใช้มาตรการเดิมที่ใช้ในช่วงเดือน
มกราคม – มีนาคม ส่วนมาตรการเพ่ิมเติม เช่น การประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน (ก าหนดช่วงเวลาและ
ระยะเวลาเคอร์ฟิว) การขยายกลุ่มผู้ที่สามารถรับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด และการขยายกลุ่มผู้ที่
สามารถได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กติกา ICCPR ที่เกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉิน การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร กติกา ICESCR ที่เกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการมีคุณภาพ
ชีวิตที่เพียงพอ (ที่อยู่อาศัยและอาหาร) และแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ซึ่งจัดท าโดยส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ การใช้
มาตรการฉุกเฉินซึ่งควรมีจุดมุ่งหมายและระยะเวลาที่ชัดเจนและส่งผลกระทบน้อยที่สุด การดูแลคนบางกลุ่ม 
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนยากจน คนที่อยู่ในสถานคุมขัง ชนกลุ่มน้อย ฯลฯ  

วิธีการศึกษาใช้การรวบรวมจากข้อมูลภายในของส านักงาน กสม. ที่แลกเปลี่ยนกันผ่านช่องทางต่างๆ 
เข่น กลุ่มไลน์ ตารางสรุปข่าวรายสัปดาห์ซึ่งจัดท าโดยส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การสืบค้นข้อมูล
และข่าวสาร ตลอดจนบทความและบทสัมภาษณ์ของผู้ได้รับผลกระทบจากเว็บไซต์ สื่ อออนไลน์ รายการที่
เผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ ฯลฯ  

  ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และมาตรการของ
รัฐในช่วงวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 มีดังนี ้

1.  สถานการณ์ทั่วไป 
 ในช่วงวันที่ ๑-5 เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ ๑๐๐ คน และหลังจากวันที่ 

๖ -๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อวันละไม่เกิน ๖๐ คน จนถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ มีผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ 
สะสมรวมทั้งสิ้น ๒,๖๔๓ ราย เสียชีวิตรวม ๔๓ คน1 โดยพบว่ามีอัตราของผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง 

                                                           
1 จาก โฆษก ศบค. แถลง พบผูปวยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID 

19, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/129748051976861 
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ส่วนสถานการณ์ในภาคใต้ ข้อมูลจากกรมควบคุมควบคุมโรค (ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อ
โควิดสะสม จ านวน ๕๓๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๙ ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดของประเทศ แบ่งได้เป็น 
สองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีจ านวนมากที่สุดคือ 187 ราย และกลุ่มผู้ติดเชื้อใน ๕ จังหวัด
ชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) จ านวน ๒๗๔ ราย ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมที่เดินทาง
กลับจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย 

2.  การใช้มาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติม มาตรการควบคุม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.1 มาตรการฉุกเฉินและมาตรการควบคุม 

 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) ก าหนดข้อห้ามเกี่ยวกับออก
นอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจ าเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
บางประเภท เพิ่มเติมจากฉบับที่ 1 ซึ่งห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริง การ
ปิดช่องทางเข้าประเทศ และการปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท ในเวลาใกล้เคียงกันจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ก าหนดมาตรการควบคุมเฉพาะพ้ืนที่ เช่น กรุงเทพมหานครได้ก าหนดเวลาเปิดของร้าน
สะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า รถเข็น2 เกาะสมุยมีค าสั่งห้ามเข้า-ออกเกาะ3 จังหวัดระยองและสงขลามี
ค าสั่งให้ประชาชนใส่หน้ากาก4 เป็นต้น  

มาตรการควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เช่น การห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยาน
ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 4 -30 เมษายน ๒๕๖๓ มาตรการเสริมในบางพ้ืนที่ เช่น จังหวัด
ภูเก็ตได้ปิดช่องทางเข้า-ออก (ทางบกและทางน้ า) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ปิดการ
เดินทางระหว่างต าบลระหว่างวันที่ 13 – 26 เมษายน 25635  ระงับการด าเนินงานของสนามบินภูเก็ต 
ระหว่างวันที่ 10 - 30 เมษายน 2563 ปิดโรงแรมและธุรกิจที่คล้ายกัน จังหวัดชายแดนใต้ 4 จังหวัด (สงขลา 
สตูล ยะลา และนราธิวาส) ได้ปิดด่านผ่านแดน (ทางบกและทางน้ า) ระหว่างไทย -มาเลเซีย (ยกเว้นรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าในบางจุด) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จังหวัดชายแดนใต้ ๕ จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สงขลา สตูล) ใช้มาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด หรือบางแห่งเพ่ิมมาตรการควบคุมการเดินทางข้าม
อ าเภอและต าบล  

2.2 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

                                                           
2 จาก ŏĮħĜĭńĭŏĨŖĴȮĮĶŃĔŅĻȮĔĪĴ,ȮĮħĶŅĬĽŃħĺĔĞŊŘŀ-ĞŋĮŏĮŀĶłȮŏĪňŗĵĚėŊĬĩŉĚĨňȮŤȮĽĔńħőėĺŇħ, โดย ไทยรัฐออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1810104 
3 จาก ħĺĬ ȮĮħȮ'ŏĔŅŃĽĴŋĵ' ľŅĴŏĕŅ-ŀŀĔȮ7-30ȮŏĴ,ĵ,ȮĵĔŏĺĬŏľĨŋěŜŅŏĮĬ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874647 
4 จาก "ĶŃĵŀĚ ȮŏĕĴȮĽńŗĚŒĽŐĴĽĔĪŋĔėĬȮĽĔńħȮ őėĺŇħ ȮİĬĴňőĪļĮĶńĭȮšȮľĴŊŗĬĭŅĪ, โดย ไทยรัฐออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน 

จาก https://www.thairath.co.th/news/local/east/1815843?utm_source=linetoday&read_meta=%7B%22label% 
22%3A%22articlepage_number1%22%7D และจาก ĽĚĕĸŅŒĝĵŅŐĶĚĽĔńħőėĺŇħȮĽĚĽĺĴŐĴĽĔŀŀĔěŅĔĭŅĬȮŏĶŇŗĴȮŠŠȮŏĴļŅĵĬ 
ĬňŘ, โดย line today, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://today.line.me/TH/pc/article/9lZDjx?utm_source=lineshare 

5 ค าสั่งจังหวัดภูเก็ต ท่ี ๑๙๐๘/๒๕๖๓ เรื่อง ปดสถานท่ีและก าหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด ๑๙ จังหวัดภูเก็ต ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
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การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ แก่ประชาชน รัฐบาลมอบหมายให้ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม รับผิดชอบ
ติดตามและรายงานสถานการณ์รายวัน การรายงานจะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้มีล่ามภาษามือ
และค าบรรยาย อันช่วยให้คนในประเทศที่เข้าใจภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ รวมทั้งผู้พิการทางการได้ยิน
สามารถเข้าใจและติดตามสถานการณ์ได้ง่าย ขณะที่มาตรการเฉพาะด้าน เช่น การช่วยเหลือด้านการเงินและ
เศรษฐกิจจะให้โฆษกรัฐบาล หน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ให้ข่าว ซึ่งบางครั้งพบว่าข่าวสาร
ดังกล่าวมีความสับสน เข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายไปมา  

2.3 ปัญหา ข้อจ ากัด ผลกระทบ 
  2.3.1 การใช้อ านาจในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการเดินทางและการชุมนุม มีการ

จับกุมผู้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวและการชุมนุมมั่วสุมโดยไม่มีเหตุผลสมควร ในช่วงแรกของการบังคับใช้ของ
มาตรการเคอร์ฟิว เจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือนผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว แต่หลังจากที่ยังมีผู้ฝ่าฝืนจ านวน
มาก รัฐบาลได้เพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวมากขึ้น ข้อมูลจากส านักงานศาลยุติธรรม
พบว่า ในช่วง 10 วันหลังจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว (4-13 เมษายน) มีจ านวนคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
ข้อก าหนดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลรวมทั้งสิ้น 9,007 คดี ศาลพิพากษาเสร็จสิ้น
แล้ว 8,515 คดี ข้อหาที่มีการกระท าความผิดสูงสุด คือฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีจ านวน 10,089 คน ตามด้วยความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
2558 จ านวน 115 คน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จ านวน 
2 คน 

ส่วนกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจ านวนค าร้องที่ขอตรวจสอบการจับรวมทั้งสิ้น 540 
ค าร้อง ข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบจับกุม เป็นความผิดตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จ านวน 548 คน (สัญชาติไทย 530 คน / สัญชาติอ่ืน 18 คน) และความผิดตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จ านวน 4 คน6  

2.3.2 การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดผ่านสื่อต่างๆ ทั้ งสื่อหลัก
และสื่อทางเลือก ท าให้ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงถูกวิจารณ์หรือโจมตีจากสังคมโดยรวม นอกจากนี้ พบรายงานว่า
ความกังวลจากการติดเชื้อโควิดท าให้เกิดการไม่ยอมรับหรือกีดกันผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ป่วยออกจาก
ครอบครัว/ชุมชน เช่น กรณีชาวบ้านจังหวัดเพชรบูรณ์รวมตัวกันไม่ต้อนรับผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วและเตรียม
กลับมาพักท่ีบ้าน ชาวบ้านชุมชนย่านอ่อนนุช เขตประเวศ รวมกันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐพาตัวบุคคลที่อาจติด
โรคโควิดออกจากชุมชนเนื่องจากเกรงว่าพามากักตัว7 คนขับแท็กซี่ผู้หญิงซึ่งติดโควิด-๑๙ ถูกครอบครัวไม่ให้อยู่
ด้วย8 เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้ รัฐบาลได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการกักตัวและการ
ป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปสู่ชุมชนเป็นระยะ ๆ 
                                                           

6 จาก 10ȮĺńĬȮİŅİĬȮı,Ķ,Ĕ,ĜŋĔŏĜŇĬłȮĔĺŅȮ9,000Ȯėħň, โดย ส านักขาวไทยพีบีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/07//23 

7 จาก ĝŅĺĭŅĬĸŋĔŁŊŀȮœĸěĬĪ,ŏĕĨĮĶŃŏĺĻȮėŇħĺŅıŅėĬĮĺĵȮőėĺŇħ-19ȮĴŅŒĬĝŋĴĝĬȮĪňŗŐĪıŅėĬŏĶĶŀĬĴŅľŅĪňŗĬŀĬ, โดย  
มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2125152 

8 จาก ľĴŀěŋĿŅłȮŏĸŅŏĶŊŗŀĚŏĻĶŅȮŐĪŖĔĞňŗľĠŇĚĨŇħőėĺŇħ-19ȮĽńĚėĴĨňĨĶŅȮĸŌĔįńĺĩŌĔœĸěŅĔľŀĚŏĝŅ, โดย sanook, ๒๕๖๓.  
สืบคนจาก https://www.sanook.com/news/8070626/ 

https://news.thaipbs/
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2.3.3 มาตรการปิดการเดินทางระหว่างและภายในจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การปิดชายแดนไทย-มาเลเซีย การปิดโรงแรม ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวและต่อคนไทยที่อาศัยและท างานในประเทศมาเลเซีย จากการส ารวจคนไทย  
ในมาเลเซียที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการกลับประเทศคาดว่าอาจมีจ านวนถึงแสนคน ปัญหาส่วนใหญ่คือ 
ขาดรายได้ (ร้อยละ 53) รองลงมาคือขาดแคลนอาหาร (ร้อยละ 32) และมีแรงงานไทยหลายคนที่ท างาน 
นอกเขตเมืองแล้วติดค้างในประเทศมาเลเซียเนื่องจากเจ้าของปิดกิจการชั่วคราว9 

3. มาตรการด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านสุขภาพ  
3.1 การขยายการตรวจคัดกรอง การสนับสนุนหน้ากากและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

นับแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุขขยายเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสอบสวนโรคและ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศ ผู้สงสัยติด
เชื้อ/ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ10 ในพ้ืนที่ซึ่งมี
จ านวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงจะมีมาตรการเสริม เช่น กรุงเทพมหานครใช้การประเมินผู้ติดเชื้อผ่านเว็บ BKK 
covid-19 และมีหน่วยเคลื่อนที่ออกไปทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ถึงที่บ้าน เมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ต 
ใช้มาตรการตรวจแบบสแกนเพ่ือตรวจคัดกรอง COVID ๑๙ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่11 โดยจังหวัดภูเก็ตใช้วิธี 
Active Case Finding12 ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยว ขณะนี้ด าเนินการแล้ว 3,000 คนจาก 5,000 คน13  

นอกจากนี้ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ความพยายามช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงหน้ากาก
อนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น โดยอนุมัติงบกลาง ๘๐๑ ล้านบาทส าหรับจัดหาและกระจาย
หน้ากากอนามัย14 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับ
การควบคุม ป้องกันและรักษาโรคโควิด รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์15 ประกอบด้วยการวิจัย
เกี่ยวกับหน้ากากทดแทน N95  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 

                                                           
9 จาก ĮħħŅĬĵŅĺ,,,ŐĶĚĚŅĬĨĴĵŜŅĬńĭŐĽĬĔĶŃŀńĔȮĴĪ,2ȮŏĶĚľŅĪŅĚĝĺĵ, โดย ส านักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  

https://www.isranews.org/article/south-news/other-news/87510-malay.html 
10 จาก Ľī,ĕĵŅĵŏĔĦĤįŌĨŀĚĽŀĭĽĺĬőĶė-ĨĶĺěŐĸŖĭȮűőėĺŇħ-/7ŲȮŒľŏĕŅĩŉĚĔŅĶĨĶĺěĴŅĔĕŉŘĬ, โดย Hfocus, 2563.  

สืบคนจาก https://www.hfocus.org/content/2020/04/18899 
11 จาก ĝŅĺıńĪĵŅŏŁ ȮĨńŘĚěŋħĨĶĺěėńħĔĶŀĚȮCOVID-19ȮĲĶňȮĺńĬĸŃȮ200ȮėĬ, โดย ไทยทีบีเอส, 2563. สืบคนจาก  

https://news.thaipbs.or.th/content/290975Ȯและจาก 'ĳŌŏĔŖĨ' ĮŌıĶĴėĬľŅįŌĽńĴįńĽŏĝŊŘŀȮCOVID-19ȮŏĝŇĚĶŋĔȮĴńŗĬŒěĮĸŅĵŏħŊŀĬȮ 
ŏĴ,ĵ,ȮťŢȮĨńĺŏĸĕœĴĩŉĚȮŦşşȮĶŅĵ, โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/04/87075 

12 คือ ก าหนดพื้นท่ีจากขอมูล ตรวจสารคัดหลั่งผูอยูในพื้นท่ี จากนั้นคัดแยกผูปวยตามกระบวนการ 
13 จาก ŏħŇĬľĬŅ ȮėĬľŅĔĸŋĴŏĽňŗĵĚĨŇħőėĺŇħ-ŠŨȮĳŌŏĔŖĨŏĝŇĚĶŋĔȮŤȮıńĬėĬȮıĭĨŇħŏĝŊŘŀĶŀĵĸŃȮŤ, โดย ผจูัดการออนไลน, ๒๕๖๓. 

สืบคนจาก https://mgronline.com/south/detail/9630000038155 
14 จาก ĴĨŇėĦŃĶńģĴĬĨĶňȮ8ȮŏħĬŏĔňŗĵĺĔńĭĽĩŅĬĔŅĶĦőėĺŇħ-ŠŨ (วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓), โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓.  

สืบคนจาก https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/2934 
15 จากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 3 เม.ย. 2563, ประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) สืบคนจาก  

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/28385 
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เครื่องช่วยหายใจ ห้องตรวจแยกโรคแรงดันลบ การพัฒนาวัคซีนส าหรับโควิด-19 และการพัฒนาชุดตรวจแบบ
ต่าง ๆ16   

3.2 การปฏิบัติต่อคนไทยที่เดินทางกลับประเทศทางจังหวัดชายแดนใต้ 
ช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเมษายนมีคนไทยที่กลับจากต่างประเทศทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้ใช้แรงงานไทยที่รอการเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ๒) กลุ่มนักศึกษาไทยที่
เดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และ ๓) กลุ่มชาวไทยเชื้อสายมุสลิม (ดาวะห์) ที่เดินทางกลับจากประเทศ
อินโดนีเซีย วิธีการปฏิบัติต่อคนไทยกลุ่มนี้คือการตรวจคัดกรอง หากตรวจไม่พบเชื้อโควิด จะส่งไปกักตัวใน
สถานที่ตามภูมิล าเนา (Local quarantine)  

 ส าหรับการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ยังติดค้างอยู่ในมาเลเซียอันอาจได้รับผลกระทบจากการ
ขยายการปิดประเทศของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ 7,000 – 8,000 พันคน กระทรวงมหาดไทยอยู่
ระหว่างหารือและหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่วนผู้ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยสามารถประสานไปยัง
สถานกงสุลและสถานทูต โดยการเดินทางกลับทางด่านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านเบตง จังหวัดยะลา 
ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านต ามะลังและด่านวังประจัน จังหวัดสตูล จะเปิดให้เดินทางผ่านได้จังหวัดละ 
100 คนต่อวัน17 

3.3 การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยเชื้อโควิด ๑๙  
เป็นการขยายสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลกรณีนี้ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประก้นสุขภาพ

แห่งชาติเพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคม โดยให้ผู้มีสิทธิที่เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเข้ารับ
บริการสาธารณสุขในสถานบริการอ่ืน18 โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและให้โรงพยาบาลเอกชนเบิกจ่ายจาก
ส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามสิทธิของผู้ป่วยรายนั้น  

3.4 ปัญหา ข้อจ ากัด ผลกระทบ  
ในช่วงรอบการรายงานนี้พบว่า จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

เหลือประมาณ 30 รายตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงต้นเดือน
เมษายน แต่กลับพบว่าในรอบนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นค่อนข้างมากจากยอดติดเชื้อสะสม 
24 รายเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม เป็น 102 รายในวันที่ 13 เมษายน แบ่งเป็นกลุ่มพยาบาลร้อยละ 40 แพทย์ร้อย
ละ 10 ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ โดยร้อยละ 50 ของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อนั้นเกิดจากผู้ป่วยไม่แจ้งประวัติให้ครบถ้วน กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือ
ประชาชนแจ้งประวัติอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่จะติดเชื้อ และเพ่ือไม่ให้กระทบ

                                                           
16 ไดแก ชุดตรวจมาตรฐานแบบ RT-PCR เพื่อสนับสนุนหองปฏิบัติซ่ึงผลิตได 100,000 ชุดตอเดือน ชุดตรวจแบบ  

LAMP ท่ีใหผลตรวจรวดเร็วขึ้น จะไดน ายาเดือนเม.ย. 2563 และน ามาทดแทนชุดตรวจแบบ RT-PCR และชุดตรวจแบบ CRISPRCas 
อยูระหวางทดสอบประสิทธิภาพ 

17 จาก ŐĶĚĚŅĬœĪĵĨĔėŅĚĮĶŃŏĪĻĴŅŏĸŏĞňĵĔĺŅȮŧ,şşşȮėĬȮěĬĪ,ŏĶĚľŅıŊŘĬĪňŗĔńĔĨńĺȮŠţȮĺńĬ, โดย เวริคพอยทนิวส, ๒๕๖๓. 
สืบคนจาก https://workpointnews.com/2020/04/14/02-56/ 

18 จาก ĶŅĝĔŇěěŅȮĮĶŃĔŅĻȮĽŇĪīŇȮŢşȮĭŅĪĶńĔļŅőėĺŇħ-ŠŨ, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.bangkokȮ
biznews.com/news/detail/874256 

https://www.bangkok/
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กับจ านวนแพทย์และทีมท างานร่วมกับบุคลากรที่ติดเชื้อที่จะต้องถูกกักตัวอีกจ านวนมาก19 อย่างไรก็ตาม จาก
รายงานผู้ติดเชื้อในวันที่ 13-14 เมษายนของ สคบ. และกระทรวงสาธารณสุข ไม่พบว่ามีบุคลากรทาง
การแพทย์ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน 

4. มาตรการด้านการประกอบอาชีพ การเงินและเศรษฐกิจ 
มาตรการดูแลผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อการประกอบอาชีพทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ แรงงาน

ประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต้องตกงานหรือขาดรายได้เนื่องจากมาตรการของรัฐในการ
จัดการกับปัญหาโควิด ซึ่งบางมาตรการได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และมีมาตรการ
ใหม่ที่ประกาศเพ่ิมเติมในเดือนเมษายนด้วย ดังนี้  

4.1 มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นมาตรการส าคัญของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือการ
ด ารงชีวิตของกลุ่มแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ไม่สามารถประกอบ
อาชีพหรือขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจ่ายเงินเพ่ือชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาท
เป็นเวลา 3 เดือนตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน รัฐบาลเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นมา ผลการด าเนินการพบว่ามีผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน ณ วันที่ 15 
เมษายน กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิและได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 2.4 ล้านราย เป็นเงิน 1.2 
หมื่นล้านบาท20 โดยกลุ่มอาชีพที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือรับเงินเยียวยา เช่น กลุ่มลูกค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 
แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ มัคคุเทศก์ และพ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น 

4.2 มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานในระบบ เมื่อวันที่ 15 เมษายน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ขยายความครอบคุลมของการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ     
โควิด-19 ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยให้ทั้งลูกจ้างที่
ไม่ได้ท างานหรือนายจ้างไม่ให้ท างานเนื่องจากต้องกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังโรค และลูกจ้างที่ไม่สามารถท างานได้
เพราะนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ทั้งการหยุดการประกอบกิจการเองหรือเป็นไปตามค าสั่งของทาง
ราชการ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวันแต่ไม่
เกิน 90 วันเท่ากัน21  

4.3 มาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร มีรายงานว่ากระทรวงการคลังเตรียมน าเสนอที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเบื้องต้นได้มีการหารือความ
เหมาะสมในการจ่ายเงินซึ่งได้ข้อสรุปว่าอยู่ที่ 15,000 บาทส าหรับหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณ 
9 ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ จะใช้ข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้า
นี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. โดยการจ่ายเงิน
ให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5,000 บาทให้ผู้ประกอบ

                                                           
19 จาก ŀŉŘĚ ȮĭŋėĸŅĔĶŐıĪĵĨŇħŏĝŊŘŀĪŃĸŋȮ100ȮėĬȮ'ıĵŅĭŅĸ'ĸŇŗĺȮ40%ȮŏľĨŋįŌĮĺĵĮĔĮħĮĶŃĺńĨŇ, โดย แนวหนา, ๒๕๖๓.      

สืบคนจาก https://www.naewna.com/local/486162 
20 จาก ŴŏĶŅœĴĪŇŘĚĔńĬŵȮĸŖŀĨĽŅĴȮŐěĔȮ5,000ȮĭŅĪȮŀňĔȮ8ȮŐĽĬĶŅĵȮŏĶŇŗĴĺńĬĬňŘ, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563. สืบคนจาก 

https://www.prachachat.net/finance/news-449476 
21 จาก ėĶĴ,ŏėŅŃěŅĵĮĶŃĔńĬĽńĚėĴĺŅĚĚŅĬŏľĨŋőėĺŇħ-ĽŋħĺŇĽńĵȮœħėŅěŅĚȮ62%, โดย ประชาชาติธุรกิจ, 2563. สืบคน 

จาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-449937 
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อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนรวม 3 เดือน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วและผู้ยัง
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึง 22 

4.4 มาตรการอื่น ๆ นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น หน่วยงานหลายแห่งได้มีมาตรการเพ่ือช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในขอบเขตหน้าที่และอ านาจของตน เช่น กระทรวง
พลังงานมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยผ่อนผันการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ าสุด ให้แก่ กลุ่ม SMEs 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เป็นเวลา 3 เดือน ลดค่าไฟฟ้าให้แก่โรงแรมหรือหอพักที่ปรับให้เป็นที่พักหรือ
โรงพยาบาลสนาม และช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชนโดยจ้างงานในอาชีพด้านพลังงานหลายอัตรา จ่ายแจกแอลกอฮอล์ป้องกันโควิดผ่านองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น23 ส่วนกระทรวงมหาดไทยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่บ้านอาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ จะได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้าระยะเวลา ๓ เดือน (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) และขยายระยะเวลาการช าระค่า
ไฟฟ้าประจ าเดือน (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน24 การคืนเงินประกันการใช้
น้ าประปาส าหรับผู้ใช้น้ าประเภทที่อยู่อาศัย อาคารชุด ห้องเช่า โดยการประปาส่วนภูมิภาคเริ่มเปิดให้
ลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

4.5 มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่ 325 แบ่งเป็น ด้านการคลัง ได้แก่ การกู้เงิน (กรอบวงเงินไม่เกิน 1,000,000 
ล้านบาท) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการ ใช้ในกิจการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
เพ่ือส่งเสริมอาชีพและตลาด (สร้างอาชีพและส่งเสริมตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและภาค
บริการ ยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าท้องถิ่น) ด้านการเงิน ได้แก่ การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
(soft loan) จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเพ่ือให้ไปปล่อย
สินเชื่อใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs26 และมาตรการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินโดยการจัดตั้งกองทุน
เสริมสภาพคล่องเพ่ือลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond 
Liquidity Stabilization Fund: BSF) ซึ่ง ธปท. สามารถซื้อขายหน่วยงานลงทุนในกองทุนดังกล่าว มาตรการ
อ่ืน เช่น ขยายวงเงินคุ้มครองเงินฝากที่ระดับ 5 ล้านบาทขึ้นไป การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าโดยธนาคารออม

                                                           
22 จาก űŏĵňĵĺĵŅŏĔļĨĶĔĶŲȮěŅĵľĴŊŗĬľŅȮĵŀħĕŉŘĬĪŃŏĭňĵĬıŋĚ13ȮĸŅĬėĶńĺŏĶŊŀĬ, โดย ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/429270 และ  ŏĜĸŇĴĝńĵ ĽńŗĚŏĶĚĮĶńĭĮĶŋĚĕŀĴŌĸ ĪŃŏĭňĵĬŏĔļĨĶĔĶ Ķńĭ 
ŏĚŇĬĝĺĵŏľĸŊŀ, โดย ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/429548 

23 จาก ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 3 เม.ย. 2563, อางแลว 
24 จาก ŒĝœĲĲĶňȮ3ŏħŊŀĬ ȮĝħŏĝĵŏĔŊŀĭľĴŊŗĬȮĸ,ĝĺĵȮ6.4ȮĸŅĬĶŅĵȮŏıŇŗĴěŅĔȮ50ȮŏĮĬȮ90ȮľĬĺĵ-ŏħŊŀĬ, โดย ส านักขาว  

อิศรา, 2563. สืบคนจาก https://www.isranews.org/article/isranews/87355-news.html 
25 ขาวกระทรวงการคลัง ฉบับท่ี 36/2563 วันท่ี 7 เม.ย. 2563, มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ตอเศรษฐกิจไทยท้ังทางตรงและทางออมระยะท่ี 3 
26 หมายถึงผูประกอบการ SMEs ท่ีมีสินเชื่อคงคางไมเกิน 500 ลานบาท ไมอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไม 

เปน NPL ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 โดยผูประกอบการจะไดรับสินเชื่อเพิ่มเติมไมเกิน 20% ของยอดสินเชื่อเดิม อัตราดอกเบี้ยไม 
เกิน 2%ตอป ไมตองช าระเงินตนและดอกเบี้ยที่ไดเพิ่มเติม 6 เดือนแรก 
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สินส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-banks) ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละ
บริษัท27 และการปรับลดอัตราเงินน าส่งจากสถาบันการเงินเป็นการชั่วคราว  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เพ่ือติดตาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตรวจสอบให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบฯ ตามมาตรการของรัฐ28 

4.6 ปัญหา ข้อจ ากัด ผลกระทบ 
4.6.1 ปัญหาการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเพื่อชดเชยรายได้ 5,000 บาท ซึ่งมีรายงานว่า

มีผู้ลงทะเบียนจ านวนมากถูกปฏิเสธสิทธิการได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวจากระบบตรวจสอบคุณสมบัติ (AI) ซึ่ง
อาจมีข้อบกพร่อง ท าให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งบริการโทรสายด่วนไม่สะดวก เข้าถึงยาก จนวันที่ 
๑๔ เมษายน มีประชาชนเดินทางไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังจ านวนหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงการคลัง
ได้ชี้แจงผ่านสื่อว่าได้ใช้ฐานข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว หลายกรณีผู้ขอรับเงินเยียวยามีสถานะเป็น
เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไป ส่วน
กรณีอ่ืนอาจเกิดจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง
จะได้เปิดให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ได้  

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลก าหนดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติ
ได้รับเงินชดเชยต้องมีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน อาจท าให้ผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นคนด้อยโอกาส คนไร้
บ้าน คนยากจน คนที่ไม่เข้าใจภาษาไทย ซึ่งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถเข้าถึง
ความช่วยเหลือได้ เช่น มีรายงานกรณีลุงขายเฉาก๊วยถูกวัยรุ่นชายช่วยลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท แต่
เมื่อเงินออกแล้วกลับโกงเงินโดยให้ลุงเพียง 1 พันบาทเท่านั้น29 

4.6.2 มาตรการจ้างงานวันละ ๓๐๐ บาทของกรมการจัดหางาน ซึ่งระบุให้ประชาชนต้องยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ อาจมีอุปสรรคเนื่องจากหลายพ้ืนที่มีค าสั่งห้าม
ประชาชนเดินทางออกนอกพ้ืนที่ และบางแห่งไม่มีรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด 

4.6.3 มาตรการเงินกู้ฉุกเฉินโดยธนาคารออมสินซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกับการชดเชยรายได้ 5,000 บาท กล่าวคือระบบขัดข้องเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจ านวนมาก 

5. การเข้าถึงการศึกษา  
ในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาจะเป็นการด าเนินการ

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่วนการด าเนินการของรัฐบาลจะ
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ ดังนี้  

                                                           
27 ไดแก การผอนปรนเงื่อนไขสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อสวนบุคคล ลิสซ่ิง เชาซ้ือ เชาซ้ือรถจักรยานยนต สินเชื่อทะเบียน 

รถใหแกประชาชน 
28 จาก ŴĭŇřĔĨŌŵȮŏĞŖĬĨńŘĚėĦŃĔĶĶĴĔŅĶĔŜŅĔńĭħŌŐĸŏĵňĵĺĵŅĺŇĔķĨőėĺŇħȮŒľŴĮĸńħėĸńĚŵĬńŗĚĮĶŃīŅĬ, โดย มติชนออนไลน,  

๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/politics/news_2140519 
29 จาก ĸŋĚĕŅĵŏĜŅĔĺĵȮŏěŀőĔĚŏĚŇĬŏĵňĵĺĵŅ, จาก ไทยรัฐ, 2563. สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/ 

local/northeast/1822176 
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5.1 การช่วยเหลือระดับมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ขยายเวลาผ่อน
ผั น ก า ร ช า ร ะ ค่ า เ ท อม จ น ถึ ง สิ้ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 แ ล ะ จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ผ่อนผันระยะเวลาการช าระและแบ่งช าระการจ่ายค่าเทอม จัดสรรทุนท างานและ
ทุนให้เปล่าส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี30 ส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้
เงินที่ได้รับผลกระทบฯ เพ่ือลดภาระในการช าระหนี้ เช่น ลดเบี้ยปรับจากร้อยละ 7.5 เหลือร้อยละ 0.5 พัก
ช าระหนี้ส าหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี ผ่อนผันการช าระหนี้ งดการขายทอดตลาด ชะลอการ
บังคับคดี เป็นต้น31 

5.2 มาตรการระดับกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปี
การศึกษา 2563 เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
ออนไลน์ และความพร้อมด้านทักษะการสอนออนไลน์และความเข้าใจให้กับครู นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ท าการส ารวจผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ 
มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2563 

5.3 ปัญหา ข้อจ ากัด และผลกระทบ 
  มีข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่า จากการส ารวจเด็กอายุ 15 ปีใน 
79 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Cooperation and Development: OECD) เมื่อปี 2561 พบว่ามีความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึง
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ เช่น สถานที่ในบ้านไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน
หนังสือ การขาดอุปกรณ์ในการเรียน เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทย มีเด็กที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต
ร้อยละ 57.8 และร้อยละ 43.4 ตามล าดับ ส่วนการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่งในการเรียนออนไลน์พบว่าบ้านของนักเรียนในกลุ่มที่มีสถานะทางเศรษฐกิจระดับล่างสุดมีการเชื่อมต่อ
สัญญาณเพียงร้อยละ 57 ซึ่งอาจเนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินจ่ายค่าสมาชิกหรืออยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลที่สัญญาณ
เข้าไม่ถึง อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทย (ร้อยละ 86.1) มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน 
แม้แต่กลุ่มเด็กยากจนที่สุดถึงเกือบร้อยละ 80 ยังสามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้น การศึกษาทางไกลใน
ประเทศไทยผ่านสื่อ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือโทรทัศน์ซึ่งมักมีทุกบ้าน น่าจะท าให้สามารถเข้าถึงเด็กได้จ านวน
มาก มีต้นทุนต่ าและยุ่งยากน้อย แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบใด สิ่งส าคัญคือการเลือกให้เหมาะสมกับบริบท และ
การเตรียมความพร้อมของทั้งผู้เรียนและผู้สอน  

นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุนแบบพิเศษ ได้แก่ นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
การศึกษาพิเศษ คนพิการ ผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้ เด็กเล็กที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้
เนื่องจากต้องออกไปท างานหาเลี้ยงชีพ เด็กที่อยู่ในสภาพครอบครัวที่เลวร้าย ไม่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ มีการใช้

                                                           
30 จาก 52ȮĴľŅĺŇĪĵŅĸńĵĸńŗĬȮĸħėŅŏĪŀĴİŅőėĺŇħ, โดย ฐานเศรษฐกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.thansettakij. 

com/content/normal_news/429636?utm_source=homepage_hilight&utm_medium=internal_referral 
31 จาก ŏĮħŏĚŊŗŀĬœĕȮ ĔĵĻ, ȮıńȮĔĝŜŅĶŃľĬňŘȮ2ȮĮİŅĺŇĔķĨőėĺŇħ-1, โดย ทีเอ็นเอ็น, ๒๕๖๓. สืบคนจาก 

https://www.tnnthailand.com/content/35767?utm_source=social 
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ความรุนแรง ซึ่งโรงเรียนและภาครัฐ รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ควรช่วยกันแสวงหาแนวทางเพ่ือให้เด็กกลุ่มนี้เข้าถึง
การศึกษาในสถานการณแ์พร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้32  

6. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มต่างๆ และผลกระทบ  
6.1 คนไร้บ้าน 

คนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งในเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด 19 ในมิติสุขภาพ คนไร้บ้านมีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มีการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวน้อย  
บางพ้ืนที่มีการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงเป็นการยากที่จะปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้านและรักษาระยะห่างทาง
สังคมของรัฐ นอกจากนี้ การประกาศมาตรการเคอร์ฟิวท าให้คนไร้บ้านเสี่ยงต่อการถูกไล่ที่หรือถูกจับด าเนินคดี 
ส่วนในมิติเศรษฐกิจ คนไร้บ้านมักเป็นแรงงานรับจ้างรายวัน หรือหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขวดหรือของเก่าขาย 
หรือค้าขายเล็กน้อยเพ่ือด ารงชีวิตในแต่ละวัน มีรายงานว่าบางคนกลายเป็นคนไร้บ้านเนื่องจากนายจ้างหยุด
กิจการชั่วคราว ท าให้ขาดรายได้ ไม่สามารถเช่าห้องอยู่อาศัยและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิล าเนาใน
ต่างจังหวัดได้ จึงต้องมาอาศัยพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนบางรายที่เป็นคนไร้บ้านมาหลายปีประสบปัญหาการขาด
รายได้ การด ารงชีวิตได้อาศัยอาหารจากวัดและการบริจาค คนไร้บ้านให้ข้อมูลว่าไม่ได้รับแจกอุปกรณ์ป้องกัน
โรค เช่น หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือจากภาครัฐแต่มีผู้บริจาคให้บ้าง รวมทั้งเป็นกังวลต่อการถูกไล่ที่จาก
มาตรการเคอร์ฟิว33 

จ านวนคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ ตามการส ารวจขององค์กรต่าง ๆ ยังมีตัวเลขแตกต่างกัน
ระหว่าง 1,000-4,000 คน ข้อมูลจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าคนไร้
บ้านส่วนหนึ่งไม่มีบัตรประชาชน และส่วนมากไม่มีบัญชีธนาคารหรือสมาร์ทโฟน จึงไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือของรัฐได้34 

ในการลดผลกระทบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยใช้สถานที่ของหน่วยงานในสังกัดมาจัดเป็นที่พักส าหรับคนไร้บ้าน 
คนไร้    ที่พ่ึง และคนตกงานรวม 4 แห่งที่ดินแดน อ่อนนุช ธนบุรี และปทุมธานี รวมทั้งมีการจัดหาอาหารและ
เครื่องอุปโภค แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากการติดโรคฯ รวมทั้งประสานส่ง
สถานพยาบาลในผู้มีอาการป่วย ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ระบุว่ามีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านที่พัก
จ านวน ๑๐๓ ราย35    

                                                           
32 จาก ĔĽĻ,ľĺĚŏħŖĔħŀĵőŀĔŅĽėĺŅĴĶŌĩħĩŀĵŏľĨŋĮħŏĪŀĴĬŅĬěŅĔıŇļőėĺŇħ, โดย โพสตทูเดย, ๒๕๖3. สืบคนจาก  

https://today.line.me/TH/article/9lrJ2g?utm_source=copyshare 
33 จาก 'ėĬœĶĭŅĬ' ĩŅĴŏĽňĵĚħńĚȮ'ŏėŀĶĲĺ' ĽĔńħőėĺŇħłȮĝňĺŇĨĨŀĚľĸńĭĬŀĬĪňŗœľĬ, โดย ส านักขาวอิศรา. 2563. สืบคน 

จาก https://www.isranews.org/article/isranews/87207-news-7.html และจาก ěħľĴŅĵĩŉĚįŌĺŅȮĔĪĴ,ȮėĬœĶĭŅĬĔńĭȮ 
COVID-19, โดย กรุงเทพธุรกิจ, 2563. สืบคนจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/874746 

34 จาก űėĬœĶĭŅĬŲȮŀĵŌĨĶĚœľĬ? ŒĬĽĴĶĳŌĴŇȮűőėĺŇħŲȮĺńĬĪňŗŒėĶŕȮœħ#stayathome, โดย มติชนออนไลน, 2563. สืบคน 
จาก https://www.matichon.co.th/prachachuen/prachachuen-scoop/news_2109353 

35 จาก ıĴ,ŐěĚȮĭŅĬıńĔĲĶňȮŏĶŅœĴĪŇŘĚĔńĬȮŀŅľŅĶȮ3ȮĴŊŘŀȮĴňįŌŒĝĭĶŇĔŅĶŐĸĺȮ103ȮĶŅĵȮĽĺĬŒľĠĨĔĶĩȮĩŌĔıńĔĚŅĬ, โดย 
มติชนออนไลน 2563. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2140646 และจาก ĽŀĚĪňŗıńĔėĬœĶ 
ĭŅĬȮėĬĨĔĚŅĬĝĺĚőėĺŇħ-19ȮĪňŗıńĔĽŃŀŅħȮŀŅľŅĶŀĶŀĵȮ3ȮĴŊŘŀ, โดย ไทยรัฐ, 2563. สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/ 
news/society/1813183 
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ผลกระทบจากมาตรการเคอร์ฟิว มีรายงานว่ามีการจับกุมคนไร้บ้าน 2 รายที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 และ 6 เมษายน ศาลแขวงเชียงใหม่ได้พิพากษาว่าจ าเลยออกจากเคหสถานไปยังที่สาธารณะโดยไม่
มีเหตุอันสมควร ลงโทษจ าคุก 15 วันโดยให้รอลงอาญาเป็นเวลา 1 ปี ปรับ 1,500 บาท และห้ามจ าเลยออก
นอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเวลา 7 วัน ส่วนรายที่สอง ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก เดือนโดยให้รอลง
อาญาเป็นเวลา 1 ปี ปรับ 3,000 บาท และห้ามจ าเลยออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเวลา 7 
วัน36 

6.2 ผู้สูงอาย ุ
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 และเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอ่ืน ข้อมูลจาก

กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 7 เมษายน พบว่าอัตราการเสียชีวิตคนอายุ 60-69 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ช่วงอายุ 
70-79 อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 10.5 และอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไปอยูท่ี่ร้อยละ 16.7 % อย่างไรก็ตาม 
ในจ านวนผู้เสียชีวิตในไทยพบว่าเกือบร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 70 เป็นวัย
หนุ่มสาว ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่กลุ่มลูกหลานจะเป็นผู้น าเชื้อไปติดผู้สูงอายุที่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขจึง
มีข้อแนะน าการป้องกันการติดเชื้อในผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการออกไปท าธุระข้างนอก และบุตรหลาน
ที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านควรเลี่ยงออกจากบ้าน37 นอกจากนี้ ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุข
ได้รณรงค์ให้ประชาชนงดการเดินทาง งดการสังสรรค์ และขอพรจากผู้สูงอายุผ่านช่องทางออนไลน์ 

ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้มีการเพ่ิมความเข้มงวดของมาตรการดูแลความสะอาดและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของการติดเชื้อโควิดของรัฐบาล และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ได้ออกข้อก าหนดการห้ามเยี่ยมและ
เลี้ยงอาหาร รวมทั้งงดท ากิจกรรมต่าง ๆ กับเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ แต่ยังเปิดรับบริจาค
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น บริษัท ป.ต.ท. จ ากัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นให้แก่
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เพ่ือมอบให้ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 เมษายน ยังไม่มี
รายงานผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด 19  

ด้านการช่วยเหลือทางการเงิน รัฐบาลได้มีมาตรการพักช าระหนี้เป็นเวลา 1 ปี (1 เมษายน 
2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้แก่ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุทุกคนหรือประมาณ 4.1 หมื่นคน 

6.3 คนพิการ  
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้พิการทางการเห็นซึ่งส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะกลุ่มนักดนตรี ผู้ขายสลากกินแบ่ง และผู้ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณ 
มาตรการปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท เช่น ศูนย์การค้า การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และการประกาศเคอร์ฟิว 
และการเลื่อนการออกรางวัลของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลต่อประกอบอาชีพของคนพิการที่เป็นผู้ค้า
สลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีอุปสรรคในออกไปขายสลากและจ าหน่ายสลากได้น้อยลง ค าสั่งปิดสถานประกอบการ
นวดแผนโบราณท าให้คนพิการที่ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณไม่มีงานท าและขาดรายได้ นอกจากนี้ 
                                                           

36 จาก ĕŀĴŌĸĻŅĸĵŊĬĵńĬȮ2ȮėĬœĶĭŅĬŏĝňĵĚŒľĴĩŌĔĸĚőĪļİŅŏėŀĶĲĺȮŐĨĺńĬŏĔŇħŏľĨŋėĸŅħŏėĸŊŗŀĬ, โดย ศูนยทนายความ 
เพื่อสิทธิมนุษยชน, 2563. สืบคนจาก https://www.tlhr2014.com/?p=17292 

37
 จาก įŌĮĺĵőėĺŇħ-19ȮĽŌĚŀŅĵŋŏĽňŗĵĚŏĽňĵĝňĺŇĨıŋĚ ȮĺŀĬĸŌĔľĸŅĬŀĵŅŒĔĸĝŇħȮŏľĨŋĬŜŅŏĝŊŘŀŐıĶėĬĪňŗĶńĔ, โดย พีพีทีวีออนไลน,  

2563. สืบคนจาก https://www.pptvhd36.com/news/ĮĶŃŏħŖĬĶŀĬ-123037 
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มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการสัมผัสตัวกันถือเป็นเรื่องยากส าหรับผู้พิการทางการเห็นที่การสัมผัส
ส าคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก อุปกรณ์ป้องกันจึงมีความส าคัญ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เปิดรับ
บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพ่ือแจกจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่ม38  

ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิดและมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีรายงานว่าคนพิการมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว และเห็นว่ารัฐควรจัด
ให้มีสื่อที่คนพิการแต่ละประเภทสามารถเข้าถึงได้ มีข้อมูลว่าผู้พิการทางสายตามีอุปสรรคในการเข้าถึงเงิน
ชดเชยรายได้ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันเนื่องจากมีความล าบากในการลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟน39 

6.4 ผลกระทบต่อเด็ก  
 6.4.1 เด็กเร่ร่อน การระบาดของโควิดในกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อเด็กเร่ร่อน  

ซึ่งข้อมูลจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีจ านวนประมาณ 6,000-10,000 คน   
เด็กเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเนื่องจากอาศัยอยู่ในบ้านเล็กและคับแคบร่วมกับสมาชิกครอบครัว
หลายคน อยูใ่นชุมชนแออัด ไม่มีความรู้ในการป้องกันตนเองที่เหมาะสม ขาดแคลนสิ่งจ าเป็นส าหรับสุขอนามัย
ในชีวิตประจ าวัน เช่น อาหารสะอาด เจลล้างมือ หรือหน้ากากอนามัย เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารจากรัฐ เข้าไม่ถึง
สวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐ ส่วนการแก้ปัญหานี้ กสศ. จะร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จัดการ
ส ารวจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น การจัดหาอาหารและสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และเตรียม
ช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมก่อนเปิดเทอม40 

 6.4.2 เด็กในสถานพินิจฯ และสถานสงเคราะห์ มาตรการก าหนดระยะเวลาในการเยี่ยม  
งดการเยี่ยมญาติใกล้ชิด ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ 
สถานพินิจฯ ได้ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ โดยให้สามารถเยี่ยมผ่านระบบเยี่ยมญาติทางไกล (conference) 
หรือระบบญาติเยี่ยมออนไลน์ VDO Call ผ่านแอปพลิเคชั่น (Line)41  

6.4.3 ผลส ารวจของยูนิเซฟ เมื่อวันที่ 14 เมษายน ยูนิเซฟได้เผยแพร่รายงานผลส ารวจ
ล่าสุดเรื่องผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ซึ่งพบว่าเด็กและ
เยาวชนกว่า 8 ใน 10 คน มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินของครอบครัว ซึ่งเป็นประเด็นที่เด็กและ
เยาวชนกังวลมากที่สุด เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อันเป็นผลมาจากการปิดตัวของ
ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนการถูกเลิกจ้าง ผลส ารวจยังพบว่าเด็กและเยาวชนกว่า 7 ใน 10 คนกล่าวว่าวิกฤตโควิด 
19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ โดยพวกเขามีความเครียด วิตกกังวลและเบื่อหน่าย นอกจากนี้ เด็ กและ
เยาวชนเกินครึ่งรู้สึกกังวลด้านการเรียน การสอบ และโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจากการปิดโรงเรียนเป็นระยะ

                                                           
38 จาก ŏĽňĵĚĽŃĪŀĬȮŴĔĸŋĴįŌıŇĔŅĶĪŅĚĽŅĵĨŅŵȮŏĴŊŗŀĨŀĚŏįĝŇĠĺŇĔķĨőėĺŇħ-19, โดย พีพีทีวีออนไลน, 2563. สืบคนจาก  

https://www.pptvhd36.com/news/ĮĶŃŏħŖĬĶŀĬ-123394 
39 จาก ĺňĶŃĻńĔħŇśȮőėĺĽŋĶńĨĬĔĸŋĴėĬĪňŗŏĕŅœĴĩŉĚĔŅĶŏĵňĵĺĵŅĕŀĚĶńģĭŅĸ* โดย ส านักขาวอิศรา, ๒๕๖3. สืบคนจาก  

https://www.isranews.org/article/isranews-article/87523-gov.html 
40 จาก ŏěŀıŇļőėĺŇħ ľĺĚŏĮħŏĪŀĴŏħŖĔľĸŋħĬŀĔĶŃĭĭȮŏĶĚĝĺĵȮ7ȮŐĽĬėĬ, โดย กรุงเทพธุรกิจ , ๒๕๖3. สืบคนจาก  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873287 
41 จาก หนังสือ ท่ี ยธ ๐6097/ว 488 ลงวันท่ี 18 มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ก าหนดระยะเวลาในการญาติเยี่ยมตาม 

มาตรการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 
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เวลานาน ในขณะที่ร้อยละ 7 รู้สึกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เช่น การทะเลาะกันของ
ผู้ปกครองและการท าร้ายร่างกาย42 

6.5 สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ 
มีรายงานว่ามาตรการสั่งปิดสถานบันเทิงและการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐท าให้ผู้หญิง/บุคคล

หลากหลายทางเพศที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยาประมาณ 300,000 คน  
ขาดรายได้ บางส่วนได้เดินทางกลับภูมิล าเนาและรอให้สถานการณ์ผ่านพ้นไป ส่วนที่ยังอยู่ในเมืองประสบ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพและอาจเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากรัฐที่ให้เงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท 
(โครงการเราไม่ทิ้งกัน) เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย43  

การลดลงของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนนับแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา และ
มาตรการของรัฐที่ปิดสถานที่เสี่ยงบางประเภท รวมถึงโรงแรม สปา ร้านนวด ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
อาชีพนวดแผนโบราณจ านวนกว่า 3 แสนคนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและส่วนหนึ่งเป็นผู้พิการทางการเห็น ท าให้
ไม่มีงานและขาดรายได้ในการยังชีพ ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวบางคนได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินชดเชยรายได้
เดือนละ 5,000 บาทแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากข้อมูลในระบบระบุว่าเป็นนักศึกษา เจ้าของกิจการ หรือ
เกษตรกร44 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก้ไขปัญหาโดยส่งรายชื่อผู้ประกอบอาชีพ
นวดแผนโบราณที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจ านวน 158,000 คนไปยังกระทรวงการคลังเพื่อช่วยให้ได้รับเงินชดเชย
รายได้จากรัฐ รวมทั้งจะเร่งตรวจสอบสาเหตุของผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิการได้รับเงินชดเชยอีกราว 
50,000 คนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ขณะเดียวกัน ได้แจ้งสภากาชาดไทยเพ่ือให้การสนับสนุนถุงยังชีพแก่  
ผู้ที่ประสบปัญหาในการด ารงชีวิตโดยให้ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ที่จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือต่อไป45  

6.6 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่มีปัญหาเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าไม่ถึงการ

ช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐเนื่องจากไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ไม่รู้หนังสือ และเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
ดิจิตอล เช่น มาตรการของรัฐในการชดเชยรายได้ 5,000 บาทที่ก าหนดให้ต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขประจ าตัว
ประชาชน การรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่ถือบัตรหมายเลขศูนย์หรือไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนซึ่งรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์46 กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่เป็นลูกจ้างและถูกสั่งให้หยุดงานแต่เข้าไม่ถึงความ

                                                           
42 จาก ยูĬŇŏĞĲŏįĵįĸĔĶŃĪĭőėĺŇħ-19ȮĨŀŏħŖĔŐĸŃŏĵŅĺĝĬŒĬĮĶŃŏĪĻœĪĵ, โดย ยูนิเซฟ, 2563. สืบคนจาก https://www. 

unicef.org/thailand/th/press-releases/ĵŌĬŇŏĞĲŏįĵįĸĔĶŃĪĭőėĺŇħ-19-ĨŀŏħŖĔŐĸŃŏĵŅĺĝĬŒĬĮĶŃŏĪĻœĪĵ-ıĭŏĵŅĺĝĬ-8-ŒĬ-10 
43 จาก ŏĮħĝňĺŇĨȮ'ľĠŇĚĕŅĵĭĶŇĔŅĶ' ŏŀŅĨńĺĶŀħŀĵŅĚœĶȮŒĬĺŇĔķĨŇȮ'őėĺŇħ-19', โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖3. สืบคนจาก  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/875235 
44 จาก ľĴŀĬĺħŐįĬőĭĶŅĦŏħŊŀħĶŀĬľĬńĔȮĺŀĬĕŀĩŋĚĵńĚĝňıĮĶŃĪńĚĝňĺŇĨĝĺĚőėĺŇħ [อางอิงจากสถานะเฟซบุค], ๒๕๖3.  

สืบคนจาก https://m.facebook.com/3mitinews/videos/150853783013557/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.  
com%2Fstory.php&_rdr 

45 จาก Ľī,ŏĶĚĝĺĵȮűŀĽĴ,-ĬĺħŐįĬőĭĶŅĦŲȮŏěŀĳńĵőėĺŇħ-19ȮŐĬŃĔĸŋĴĬĺħŀŋĪīĶĦĶńĭȮ5ȮıńĬ, โดย มติชนออนไลน,  
๒๕๖3. สืบคนจากȮhttps://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2139163 

46 จาก įĸĔĶŃĪĭĭŋėėĸįŌœĴĴňĽĩŅĬŃĪŅĚĪŃŏĭňĵĬȮě,ŏĝňĵĚŒľĴ[อางอิงสถานะเฟซบุก], โดย ส านักขาวไทยพีบีเอส, 2563. 
สืบคนจาก https://www.facebook.com/tpbsnorth/videos/220447032394057/ 

https://www/
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ช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่ได้บัตรประชาชนไทย นอกจากนี้ ส านักงานทะเบียนอ าเภอประกาศหยุดการด าเนินการ
ยื่นค าขอมีสัญชาติไทยทุกประเภท ท าให้กระบวนการพิจารณาขอคืนสัญชาติไทยของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นช้าขึ้น 
และยังพบว่าคนไทยพลัดถิ่นไม่มีสิทธิซื้อหน้ากากอนามัยของร้านธงฟ้าเพราะต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อ47  

การปิดการเข้า-ออกในจังหวัดภูเก็ตท าให้มีนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้ชาวเลที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนราไวย์ ๑,๓๗๓ คน มีอุปสรรคในการประกอบอาชีพประมงและรับจ้างเกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยว ไม่มีเงิน
ซื้ออาหาร และไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐเพราะไม่รู้หนังสือและเข้าไม่ถึงการใช้เทคโนโลยี48 
ส่วนการปิดชายแดนและห้ามเรือวิ่งในแม่น้ าสาละวินท าให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชุมชนริมแม่น้ าไม่สามาร ถ
ประกอบอาชีพ (ขับเรือ ค้าขาย รับจ้าง) ขาดรายได้ ขาดแคลนอาหาร และไม่สามารถเดินทาง ได้เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้ด้วยเหตุผลเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์
อ่ืนในไทย49 

6.7 นักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจ า  
ในการป้องกันและดูแลเจ้าหน้าที่และผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์มีมาตรการเพ่ิมเติม

จากการรายงานรอบที่แล้ว คือ การพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์เพ่ือลดความ
แออัดในสถานคุมขัง โดยสามารถพักการลงโทษผู้ต้องขังได้จ านวนมากถึง ๘,๐๐๐ ราย ซึ่งมากกว่าในช่วงเวลา
ปกติเป็น ๒ เท่า50 

ในส่วนของมาตรการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า จากสถานการณ์การหวาดกลัว
โควิด ๑๙ ของผู้ต้องขังในเรือนจ าและการงดเยี่ยมญาติจนเกิดเหตุการณ์ก่อจลาจลในเรือนจ าขึ้น กรมราชทัณฑ์ 
ได้ให้ผู้ต้องขังนายหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้สื่อข่าวจัดรายการในเรือนจ า โดยเนื้อหารายการเป็นให้ความรู้กับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ทั้งเรื่องโควิด ๑๙ และการท าความเข้าใจกับผู้ต้องขังกรณีงดเยี่ยมญาติในช่วงนี้ และรายการจะเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาให้ความรู้กับผู้ต้องขังเพ่ิมเติมด้วย51   

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์โควิด ๑๙ ในเรือนจ านอกเหนือจากการพักการลงโทษและการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่กรม
ราชทัณฑ์ได้ด าเนินการแล้ว เช่น การพิจารณาปล่อยชั่วคราว การใช้มาตรการอ่ืนแทนการคุมขัง อาทิ การสวม
ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักนักโทษบางกลุ่ม (นักโทษ ที่เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ผู้ต้องขังระหว่าง

                                                           
47 จาก ıŇļőėĺŇħł ȮėĬœĪĵıĸńħĩŇŗĬĬńĭıńĬŏħŊŀħĶŀĬľĬńĔȮœĶĭńĨĶĮĶŃĝŅĝĬ-ŏĕŅœĴĩŉĚĴŅĨĶĔŅĶĶńģ, โดย สยามรัฐ, 2563.  

สืบคนจาก https://siamrath.co.th/n/144786 
48 จาก ĝŋĴĝĬėĬĝŅĵĕŀĭĺŇĔķĨĔńĬĩĺĬľĬŅ-ŏĕŅœĴĩŉĚĴŅĨĶĔŅĶĝĺĵŏľĸŊŀĶńģȮĝŅĺŏĸœĴĴňĕŅĺĔŇĬȮŐĴľŅĮĸŅœħŐĨœĴĴňĪňŗĕŅĵȮ 

ėĬœĶĽńĠĝŅĨŇĔĺƞŅȮŧȮŐĽĬĔŜŅĸńĚŏħŊŀħĶŀĬȮľĴŀĬĺħŐįĬœĪĵȮŢȮľĴŊŗĬėĬőŀħ, โดย ส านักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  
https://transbordernews.in.th/home/?p=24829 

49 จาก ĝŅĺĭŅĬĽŅĸŃĺŇĬĺŀĬĶńģĭŅĸįŀĬĮĶĬŐĸĬŏĶŊŀĕĬĽŇĬėŅĽńĮħŅľĸŃėĶńŘĚȮŏįĵŏħŊŀħĶŀĬĔńĬľĬńĔœĶŏĽĬĪŅĚėĴĬŅėĴ-ĕĬĽĚȮ
ľĺńŗĬįŌıńĔıŇĚĬńĭıńĬŀħŀŅľŅĶ-ĕŅħĵŅĶńĔļŅőĶė, โดย ส านักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transborder 
news.in.th/home/?p=24834&fbclid=IwAR09g3mGqmpfjhCe52eIvSYVWl_u5v4erlIcEGD0GNGOp2t0dq2E-oe451s 

50 จาก ĶŅĵĚŅĬĽĩŅĬĔŅĶĦőėĺŇħ-ŠŨȮĳŅĵŒĬŏĶŊŀĬěŜŅȮĮĶŃěŜŅĺńĬĪňŗȮŠŢȮŏĴļŅĵĬȮšŤťŢ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก],  
โดย กรมราชทัณฑ, ๒๕๖๓, ๑๓ เมษายน. สืบคนจาก https://www.facebook.com/1331371003583487/posts/ 
2841332609253978/?d=n 

51 จาก ĽĶĵŋĪīȮėŊĬěŀ ȮěńħĶŅĵĔŅĶȮŏĶŊŗŀĚŏĸŅĝŅĺŏĶŊŀĬěŜŅȮŒľėĺŅĴĶŌĬńĔőĪļȮŠţŢȮŐľĚ, โดย ขาวสด, ๒๕๖๓. สืบคนจาก  
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_3882324 
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พิจารณา ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังคดีลหุโทษ หรือความผิดเล็กน้อย)52 การใช้มาตรการอ่ืนแทนการจ าคุกระยะ
สั้นส าหรับผู้กระท าความผิดที่ไม่รุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการป่วยหรือโรคประจ าตัว 
หญิงตั้งครรภ์ ผู้กระท าผิดเล็กน้อยที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม เรือนจ าควรมีมาตรการเฉพาะในการดูแลผู้ต้องขังกลุ่ม
เปราะบางในเรือนจ าที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การจัดให้มีหน้ากากอนามัยรวมทั้งของใช้จ าเป็นต่อสุขอนามัย 
ควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ในการพิจารณาคดี ติดต่อทนาย ญาติ ควรมีการกักตัว
ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกรายในทุกเรือนจ า เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน การโดยลดระยะเวลาที่ผู้ต้องขังต้องใช้
ในเรือนนอนลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้53 

7. บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น 
7.1 มาตรการพิเศษในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7.1.1 มาตรการส าคัญในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนคือการประกาศเคอร์ฟิวเพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 มาตรการดังกล่าวเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการเดินทางเคลื่อนย้ายของบุคคล 
(ข้อ 12 ของ ICCPR) เพ่ิมเติม แต่เป็นมาตรการที่ก าหนดขึ้นด้วยความจ าเป็นด้านสาธารณสุขบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นวันละกว่า 100 รายต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในช่วงปลายเดือนมีนาคม 
หากไม่ด าเนินการควบคุม อัตราการติดเชื้อดังกล่าวอาจท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นในลักษณะทวีคูณและ
กระทบต่อศักยภาพของรัฐในการดูแลผู้ป่วยจ านวนมากในขณะที่มีบุคลากรและทรัพยากรทางการแพทย์จ ากัด 
ทั้งนี้ ภายหลังจากการด าเนินมาตรการดังกล่าวได้ 7 วัน จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีจ านวนลดลง
อย่างมีนัยส าคัญจาก 103 รายในวันที่ 3 เมษายนที่มาตรการเคอร์ฟิวมีผลบังคับใช้ เหลือเพียง 30 รายในวันที่ 
15 เมษายนและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นว่าการใช้มาตรการพิเศษภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีการจ ากัดเสรีภาพมีเป้าหมายที่ชอบธรรม กล่าวคือเป็นไปเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขภาพของ
ประชาชนโดยรวมโดยได้มีการพิจารณาถึงความจ าเป็นด้านสาธารณสุขและเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วนกับความ
รุนแรงของสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวทางการจ ากัดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 4 ของ
กติกา ICCPR และแนวปฏิบัติของ OHCHR ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

7.1.2 ในการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว จากรายงานข่าวที่ปรากฏโดยทั่วไปพบว่าเป็นการ
จับกุมผู้ที่ออกจากเคหสถานนอกเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร และยังไม่พบกรณีการจับกุมที่มีมูลเหตุจูงใจ
ทางการเมือง จึงเห็นว่าการด าเนินการของรัฐบาลในส่วนนี้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ OHCHR ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดฯ แล้ว อย่างไรก็ดี มีรายงานการจับกุมคนไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ 2 รายซึ่งศาลแขวงเชียงใหม่
ได้มีการลงโทษจ าคุกและปรับ ซ่ึงแนวปฏิบัติของ OHCHR ระบุว่ารัฐควรมีมาตรการจัดที่พักฉุกเฉินแก่คนไร้บ้าน
และและไม่ควรมีการลงโทษด้วยเหตุที่บุคคลเป็นคนไร้บ้าน ในกรณีดังกล่าว ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอว่า
บุคคลทั้งสองที่ถูกจับเป็นคนไร้บ้านจริงหรือไม่ หากเป็นคนไร้บ้านจริง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นการ 
ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OHCHR ซึ่งเป็นประเด็นที่ กสม. อาจพิจารณามีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลให้มี

                                                           
52 จาก ŐĬĺĪŅĚĮŀĚĔńĬȮŴőėĺŇħŵȮŒĬėŋĔȮĕŀŏĽĬŀĮĸŀĵĬńĔőĪļȮţȮĔĸŋĴ-ĔŀĬěĸŅěĸĞŘŜŅ, โดย ประชาชาติธุรกิจ,  

๒๕๖๓.  สืบคนจาก https://www.prachachat.net/general/news-442408 
53 จาก ĶŅĵĚŅĬĽĩŅĬĔŅĶĦŐĸŃĕŀŏĽĬŀŐĬŃŏĝŇĚĬőĵĭŅĵŏĔňŗĵĺĔńĭĔŅĶŐıĶĶŃĭŅħőĶėĨŇħŏĝŊŘŀœĺĶńĽőėőĶĬŅȮšşŠŨȮ 

(COVID-19) ŒĬŏĶŊŀĬěŜŅ, โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน), ๒๕๖๓. สืบคนจาก  
https://www.tijthailand.org 
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มาตรการในการป้องกันการดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้านตามแนวปฏิบัติของ OHCHR ต่อไป (ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมใน
ข้อ 7.4.1) 

7.2 มาตรการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ 
การประกาศปิดสนามบินและการปิดด่านชายแดนทางบกเป็นมาตรการที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพ

ในการเดินทาง และต่อคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ชี้แจง
ว่าในหลักการจะรับคนไทยทุกคนที่ต้องการกลับประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีในกติกา ICCPR ข้อ 12.4 
แต่ต้องมีการจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค โดยมีการก าหนดจ านวนคนไทย  
ที่จะเดินทางเข้าประเทศในแต่ละวันที่สอดคล้องกับความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยและสถานที่รองรับ 
การกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังอาการ จึงเห็นว่าการจ ากัดสิทธิตามมาตรการดังกล่าวเป็นการด าเนินการที่จ าเป็น  
เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่และสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ ากัดสิทธิตามกติกา ICCPR ข้อ 4 
และแนวปฏิบัติของ OHCHR  

7.3 มาตรการเยียวยาผลกระทบ 
ในรอบรายงานฉบับนี้ มาตรการด้านการดูแลผลกระทบที่ส าคัญ คือ การเยียวยาแก่ผู้ประกอบ

อาชีพอิสระและแรงงานนอกระบบซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่จ่ายเป็นเงินชดเชยรายได้เดือนละ 5,000 บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน 
มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถซ้ือหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ในสภาวะที่ไม่สามารถท างานได้ตามปกติและขาดรายได้เนื่องจากการปิดกิจการทั้งที่เกิดจากการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 เช่น กิจการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และที่เกิดจากค าสั่งของรัฐเพ่ือควบคุมการระบาด 
เช่น สถานบันเทิง สนามกีฬา ฯลฯ มาตรการดังกล่าวถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิต
ที่เพียงพอตามกติกา ICESCR ข้อ 11   

อย่างไรก็ตาม ผลของการด าเนินมาตรการพบว่ามีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยถูกปฏิเสธสิทธิ
จ านวนมาก ผู้ลงทะเบียนส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกรซึ่งรัฐบาลแจ้งว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือแยกต่างหากหลังจากนี้ 
ใส่วนกรณีอ่ืน ๆ กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ได้เปิดให้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิได้ รวมถึงจะ
มีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งจะได้ติดตามต่อไปว่าจะครอบคลุมผู้เดือดร้อนทุกกลุ่มหรือไม่ นอกจากนี้ การ
ขอรับสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือส าหรับคนบางกลุ่ม เช่น คน
ยากจนที่มีการศึกษาน้อยซึ่งอาจไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 7.4 มาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ  
7.4.1 คนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการเคอร์ฟิว ซึ่งแม้ว่ากระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ จะได้มีการจัดที่พักส าหรับคนไร้บ้านไว้ แต่ไม่มีข้อมูลว่าคนไร้บ้านได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
อย่างทั่วถึงหรือไม่เพียงใด ในขณะเดียวกัน ควรมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้ าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
หากพบคนไร้บ้านในช่วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพ่ือมิให้คนไร้บ้านถูกจับและถูกลงโทษตามแนวปฏิบัติ
ของ OHCHR 

7.4.2 การดูแลบุคคลกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และ
เด็ก รัฐควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคให้อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย (กรณีพบผู้ต้อง
สงสัยว่าป่วย) และเจลล้างมือ ทั้งส าหรับผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรับ
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บริจาคได้ แต่ในกรณีของที่รับบริจาคไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสามารถจัดหาสิ่งของ
จ าเป็นเพ่ิมเติมเองด้วย ส่วนมาตรการห้ามเยี่ยมผู้สูงอายุ หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นการจ ากัด
การติดต่อกับครอบครัวอันอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในอยู่ในสถานสงเคราะห์อ่ืน ๆ รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง  
จึงควรพิจารณาจัดให้มีการเยี่ยมผ่านช่องทางอ่ืนได้ เช่น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือผลกระทบทางจิตใจของ
ผู้ทีอ่ยู่ในสถานที่ดังกล่าว 

7.4.3 จากรายงานพบว่ามีกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 
บางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงการเยียวยา เช่น คนไร้บ้าน คนพิการ กลุ่มแรงงานนอกระบบ (พนักงานบริการทางเพศ) 
กลุ่มชาติพันธุ์และคนไทยพลัดถิ่นทั้งที่เป็นลูกจ้างและประกอบอาชีพของตนเอง การที่ไม่สามารถเข้าถึงการ
เยียวยามีสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่เข้าใจภาษาที่สื่อสาร (กรณีคนพิการทางการได้ยิน และกลุ่มชาติพันธุ์)  
ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือไม่มีบัญชีเงินฝากส าหรับลงทะเบียนขอรับการ
เยียวยา (กรณีคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์) ไม่มีบัตรประชาชนหรือยังไม่ได้รับสัญชาติไทย (กรณีคน
ไร้บ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น) และประกอบอาชีพผิดกฎหมาย (ผู้ขายบริการทางเพศ)  จึงเป็น
ประเด็นที่ กสม. อาจมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขจัดอุปสรรคต่อการเข้าถึงการ
เยียวยาของรัฐ หรือมีมาตรการที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมายเพ่ือช่วยเหลือการ
ด ารงชีวิตตามหลักมนุษยธรรมต่อไป  
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