ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ ฉบับที่ ๔
(ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
เอกสารฉบับนี้เปนการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของ ฉบับที่ ๔ ครอบคลุมระยะเวลาระหวางวันที่
๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนําขอมูลจากแหลงขาวเป ดทั่วไปและขอมูลที่ไดจากสํานั กสง เสริมการเคารพ
สิทธิมนุษยชนมาประมวลและวิเคราะหภายในกรอบของหลักการดานสิทธิมนุษยชนตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคีเชนเดียวกับที่ใชในเอกสารสามฉบับที่ผานมา
ในชวงรอบรายงานฉบับนี้ รัฐบาลไดเริ่มใชมาตรการผอนคลายระยะที่ ๑ โดยกําหนดประเภทของ
กิจกรรม/กิจการดานเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ดานการออกกําลังกายและดูแลสุขภาพที่สามารถดําเนินการได
ภายใต ข อ กํ า หนดบางประการเพื่ อ ควบคุ ม การแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด -๑๙ เชน การใส ห น า กากอนามั ย
และการรั กษาระยะห า งในสถานประกอบการ ๑ เพื่อ ให ประชาชนบางสวนสามารถกลั บมาประกอบอาชี พ ได
สําหรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนเนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ และจากมาตรการของรัฐในชวง
วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม มีดังนี้
๑. สถานการณทั่วไป
ในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม จํานวนผูติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหมมีแนวโนมลดลง และมี
จํานวนต่ํากวา ๑๐ รายตอวัน ยกเวนวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่มีผูติดเชื้อรายใหม ๑๘ ราย ทั้งหมดเปนผูอยูใน
ศู นยกัก ตั วผูต อ งกั กของสํา นั กงานตรวจคนเข า เมื องสะเดา จังหวัดสงขลา และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เปนครั้งแรกที่ไมมีรายงานผูติดเชื้อโควิด-๑๙ ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสม ๓,๐๒๕ ราย
รักษาหาย ๒,๘๕๕ ราย เสียชีวิตรวม ๕๖ ราย
สําหรับสถานการณในภาคใต จากขอมูลเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผูติดเชื้อสะสมจํานวน
๗๒๖ ราย คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๖ ของผูติดเชื้อสะสมทั้งหมดจํานวน ๓,๐๑๗ ราย จังหวัดภูเก็ตมีผูติดเชื้อมากที่สุด
คือ ๒๒๔ ราย รองลงมาเปนจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล) มีจํานวน ๔๐๘ ราย
ขอมูลจากกระทรวงการตางประเทศระบุวาระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดนํา
คนไทยในตางประเทศกลับประเทศไทยจํานวน ๕๗๗ คน โดยเดินทางจากประเทศฟลิปปนส อินเดีย เยอรมนี
ขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับ
ที่ ๖), ใน ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง, วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.
๑
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และบังกลาเทศ และมีขอมูลวาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีคนไทยเดินทางกลับประเทศผานจุดผานแดนทาง
บกจํานวน ๓๔๔ คน (ลงทะเบียนไว ๓๗๘ คน) สวนใหญมาจากประเทศมาเลเซีย (๓๒๘ คน) ทุกคนจะตองเขา
สถานที่กักกันตัวของพื้นที่ (Local quarantine)๒
๒. มาตรการปองกันและลดการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส
ในการปองกันและลดป ญหาการแพรระบาดของการติดเชื้อ ไวรัสโควิ ด-๑๙ ยังคงใชมาตรการ
ฉุกเฉิน (การลดการเคลื่อนยา ยและการรวมตัวของประชาชน) การรักษาระยะหางทางสังคม ควบคูมาตรการ
ดานสาธารณสุข และเมื่อ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนต นไป ไดประกาศใชมาตรการผ อ นคลายระยะที่ ๑
วาดวยการใหดําเนินกิจกรรม/กิจการบางประเภท เชน รานอาหาร ตลาดนัด รานเสริมสวย (เฉพาะตัด สระ ซอย
แต ง ผม) สนามกอล ฟ สนามกี ฬ ากลางแจ ง สวนสาธารณะ สถานที่ ให บริ ก ารดู แ ลรั ก ษาสั ต ว เป น ต น๓ ทั้ ง นี้
หนวยงานของรัฐไดมีการสํารวจความคิดเห็นตอการใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินฯ
และมาตรการที่เกี่ ยวข อง๔ รวมถึงความคิดเห็ นตอมาตรการการผอ นคลาย lockdown ของรัฐ เพื่อติดตามผล
ดําเนินการและกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในระยะตอไป๕
ในสวนของการตรวจและค นหาผูติดเชื้อไดมีการปรั บเกณฑ สอบสวนโรคใหม โดยเพิ่มกลุม ผูมี
อาการจมูก ไม ได ก ลิ่ นหรื อ ไดก ลิ่นนอ ยลง๖ และกํ าหนดให มี การคนหาเชิงรุ ก ใน ๖ กลุมเสี่ยง คือ ๑) บุคลากร
จาก ศบค.เปดลําดับคิว ‘เที่ยวบิน’ ขนคนไทยตางแดนกลับบาน, โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://
www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2183577
๒

จาก การผอนคลายใหทํากิจกรรม เริ่ม ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19,
๒๕๖๓, ๑ พฤษภาคม. สื บ ค น จาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.13669504461549
5/136694707948862/?type=3&theater
๓

จาก ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19,
๒๕๖๓, ๑๐ พฤษภาคม. สื บ ค น จาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034
/139960950955571/?type=3&theater
๔

จาก ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉินดานความมั่นคง (ศปม.) ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชน ตอมาตรการการผอนคลาย lockdown ของรัฐ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๙
พฤษภาคม. สื บค น จาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/1398070709
70959/?type=3&theater
๕

จาก ไปตรวจฟรี ถาสงสัย และมีอาการครบ ๓ สวนนี้ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓,
๘ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/139137617
704571/?type=3&theater
๖
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ทางการแพทย ๒) ผูตองกัก ในศู นยกัก ตั ว/ตรวจคนเขา เมื อง ๓) คนขับรถสาธารณะ ๔) พนักงานไปรษณี ย
หรือ พนักงานสงของ ๕) แรงงานตางดาว และ ๖) อาชีพเสี่ยง เชน พนักงานในสถานบันเทิง๗ ขอมูล ณ วันที่
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไดมีการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-๑๙ โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเปนวิธีมาตรฐานสากล ไปแลว ๒๒๗,๘๖๐ ตัวอยาง คิดเปน ๓,๔๒๑ ตัวอยางตอประชากรหนึ่งลานคน๘
จากหองปฏิบัติการเครือขายของกรมวิทยาศาสตรการแพทยของประเทศไทยทั้งหมด ๑๕๖ แหงทั่วประเทศ๙
๓. มาตรการเยียวยาแกผูประกอบการรายยอย/แรงงานกลุมตางๆ
นับแต วั นที่ ๑๐ มี นาคมถึ งเดื อ นเมษายน รัฐบาลไดมี มาตรการดู แ ละเยี ย วยาดา นเศรษฐกิ จ
แกผูไดรับผลกระทบกลุมตาง ๆ ไดแก ผูประกอบการรายยอย (SMEs) แรงงานในระบบ/นอกระบบ ผูประกอบ
อาชีพอิสระ เกษตรกร และไดมีความพยายามแกปญหา (ถามี) เพื่อใหกลุมคนเหลานี้เขาถึงการดูแลและเยี ยวยา
ดังกลาว สําหรับครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม จะเปนการศึกษาความกาวหนา ของมาตรการฯ และผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๓.๑ ผูประกอบการรายยอย (SMEs)
ในเดือนมีนาคม-เมษายน รัฐบาลไดมีมาตรการดานสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา ลดภาษี บรรเทาภาระ
คาใชจายดานตาง ๆ (คาน้ําประปา คาไฟฟา) สําหรับครึ่งแรกของเดือนนี้ สํานักงานประกันสังคมไดมีโครงการ
สินเชื่อเพื่อสงเสริมการจางงาน วงเงินไมเกิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อใหสถานประกอบการกูเปนทุ นหมุนเวียน
ในกิจการเสริมสภาพคลองเพื่อใหมีศักยภาพในการจางงานอยางตอเนื่ อง โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ําและคงที่ ๓ ป
ซึ่งสถานประกอบการตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมและจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมมาแลว
ไมนอยกวา ๓ เดือน และหลังจากที่ ไดรั บสิ นเชื่ อ ไปแลว ตองรักษาจํา นวนผู ประกั นตนไม นอ ยกวาร อยละ ๘๐

จาก การคนหาเชิงรุก ๖ กลุมเสี่ยง [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๙ พฤษภาคม.
สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/139821320969534/?type
=3&theater
๗

จาก การตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด -๑๙ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19,
๒๕๖๓, ๕ พฤษภาคม. สื บ ค น จาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/pcb.137742971177369
/137742847844048/?type=3&theater
๘

จาก หองปฏิบัติการเครือขายของกรมวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศ
ไทย [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID -19, ๒๕๖๓, ๙ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/
informationcovid19/photos/pcb.139578010993865/139577900993876/?type=3&theater
๙
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ของจํานวนผูประกันตน ณ วันที่ไดรับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ ๓ ป ทั้งนี้ เพื่อไมใหสงผลกระทบใหมีการเลิกจาง
ลูกจางในสถานประกอบการ๑๐ ขณะนี้ยังไมมีขอมูลสถานประกอบการที่กูเงินภายใตโครงการนี้
๓.๒ แรงงานในระบบ
ตามที่รัฐบาลมีมาตรการจายเงิ นทดแทนกรณี วางงานที่ เปนผลกระทบจากการแพรร ะบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -๑๙ ซึ่ง ถื อเป นเหตุ สุ ดวิ สั ย๑๑ สําหรับ ผู ประกั น ตนตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ในอัตรารอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน ไมเกิน ๙๐ วันนั้น ขอมูลตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม
– วัน ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระบุ วา มี ผูม ายื่ นขอรั บ เงิ น จํ า นวน ๑,๐๒๘,๓๓๔ ราย สั่ ง จ า ยไปแล ว จํ า นวน
๕๖๘,๖๐๔ ราย (รอยละ ๕๕.๓) เปนเงิน ๓,๐๔๖ ลานบาท สําหรับผูประกันตนที่ยังเหลืออยูจํานวน ๔๕๙,๗๓๐
รายนั้น อยู ร ะหว า งดํ า เนิ นการ ๓๑๓,๔๔๕ ราย และเป น ผู ป ระกั น ตนที่ ยัง ไม มี ห นั ง สื อ รั บ รองการหยุ ด งาน
๑๔๖,๒๘๕ ราย เพื่อใหจายเงินทดแทนฯ ไดเร็วขึ้น สํานักงานประกันสังคมไดเพิ่มเจาหนาที่และระยะเวลาทํางาน
ในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ซึ่งคาดวาจะจายเงินไดภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม๑๒ และแจงวาปญหาสวนหนึ่ง
เกิ ดจากระบบคอมพิ ว เตอร ข องสํ า นั ก งานฯ ที่ ล า สมั ย๑๓ ส วนประเด็ น ที่ อ งค ก รดา นแรงงานหลายแห ง แสดง
ความไมเห็นดวยเกี่ยวกับอัตราเงินทดแทนตามมาตรการนี้ซึ่งเทากับรอยละ ๖๒ ของคาจางรายวัน นอยกวาอัตรา
ที่กําหนดตามกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งนายจางตองจายรอยละ ๗๕ นั้น๑๔ คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให

จาก ประกันสังคม จัดให ๒ แบงค รวมโครงการปลอยสินเชื่อ เพื่อสงเสริมการจางงานใหสถานประกอบการที่ไดรับ
ผลกระทบโควิด -๑๙ [อางอิงจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-๑๙, ๒๕๖๓, ๔ พฤษภาคม. สืบคนจากhttps://www.
facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/139460737672259/?type=3&theater
๑๐

กฎกระทรวงการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีว างงานเนื่อ งจากมี เหตุ สุด วิ สัยอัน เกิดจากการกการระบาดของ
โรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓, ในราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก, วันที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๓.
๑๑

จาก สรุปขาวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓, โดย รัฐบาลไทย, ๒๕๖๓ สืบคนจาก https://www.
thaigov.go.th/news/contents/details/30676
๑๒

จาก ผูประกันตนโวยยังไมไดเงินชดเชยวางงาน ประกันสังคมแจงยอดทะลุ ๑.๒ ลานคน ยันมีพอจายทุกคน, โดย
ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87509
๑๓

มาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมด
หรือบางสวนเปนการชั่วคราวดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไม
สามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวัน
ทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ...”
๑๔
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คงไวตามอัตราเดิม (รอยละ ๖๒) ไมปรับเพิ่ม เพราะเกรงวาจะกระทบตอในเงินกองทุนประกันสังคม และอาจเปน
ชองทางใหนายจางผลักภาระการจายเงินใหกับกองทุนฯ๑๕
นอกจากนี้ มีรายงานวาคนงานบริษัทกิจการสิ่งทอแหงหนึ่ง ในจัง หวั ดนครปฐมรองเรีย นวา
นายจางไมจายคาจาง โดยอางวาบริษัทไดรั บผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ บริษัทไดหักเงิ นเดื อ นไว
เปนเงินสมทบกองทุ นประกั นสังคมแตไมสง ใหก องทุนฯ ลูกจางจึงกังวลวาอาจกระทบตอสิทธิประโยชน (กรณี
เจ็บปวย ชราภาพ) ที่ตนพึงไดรับ ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแจงวาลูกจางจะไมไดรับผลกระทบ
เรื่องสิทธิประโยชน แตสํานักงานประกันสังคมตองไปไลเบี้ยใหนายจางสงเงินแกกองทุนฯ๑๖
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม มีการเผยแพรประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ใหขอพิพาทแรงงาน
ที่ตกลงกันไมไดเขาสูการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ และหามนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงาน
ในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน๑๗ ซึ่งมีผูแสดง
ความเห็ นว า การมีคําสั่ง ห า มนายจางป ดงานและห า มลู ก จ างนัดหยุ ดงาน แมกระทรวงแรงงานอาจมีเจตนาดี
ในการรัก ษาความสงบเรี ยบร อยในภาวะวิกฤติ เศรษฐกิ จ แตคํา สั่ง ดั ง กล า วอาจทํ า ให ต ลาดแรงงานขาดกลไก
ในการปรับตัวตามสภาวะ ความมีเสถียรภาพและความมั่นคงเกิดจากการสรางความเปนธรรมในกระบวนการเจรจา
ตอรอง ไมไดเกิดจากการใชคําสั่ง การปลอยใหมีชองทางของการระบายแรงกดดันในตลาดแรงงานและวิกฤติเลิก
จ า งป ดงานนา จะเป น ทางเลื อ กที่ ดี ก ว า นอกจากนี้ ยั ง มี ผู แ สดงความกั ง วลว า อาจเป น การลดอํ า นาจต อ รอง
ของลูกจางและองคกรลูก จางหรือ สหภาพแรงงาน อาจทําใหเลิ กจางไดงายขึ้ น และมีแนวโนมเปนการเลิ ก จ า ง
อยางไมเปนธรรม ขณะทีม่ าตรฐานความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอาจต่ําลง๑๘

จาก “หมอมเตา”ถอยยังไมเสนอครม.ปรับเพิ่มชวยเหลือผูประกันตนไดรับผลกระทบจากโควิดเปน ๗๕% นักวิชาการ
แนะใหฟงมติบอรด-ผูนําแรงงานความเห็นแตก, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/
home/ ?p=25131 และจาก แนะรัฐบาลไมควรหาม 'นัดหยุดงาน-ปดงาน' ชี้อาจทําใหตลาดแรงงานขาดกลไกปรับตัวตามสภาวะ,
โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87583
๑๕

จาก คนงานถุงเทาไนลอน หิ้วปนโตรอง ก.แรงงาน หลังนายจางอางโควิด -๑๙ สั่งหยุดงานไมจายคาจาง, โดย ประชาไท,
๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87640
๑๖

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องใหขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเขาสูการชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
และหามนายจางปดงานหรือลูกจางนัดหยุดงานในระหวางประกาศสถานการณฉุกเฉินฯ, ในราชกิจจานุเบกษา, เลม ๑๓๗ ตอน
พิเศษ ๑๑๐ ง , วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓.
๑๗

จาก แนะรัฐบาลไมควรหาม 'นัดหยุดงาน-ปดงาน' ชี้อาจทําใหตลาดแรงงานขาดกลไกปรับตัวตามสภาวะ, โดย ประชาไท,
๒๕๖๓. สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87583
๑๘
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๓.๓ แรงงานนอกระบบ ผูประกอบอาชีพอิสระ
ตามที่รัฐบาลมีมาตรการจายเงินเพื่อชดเชยรายไดเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทเปนเวลา ๓ เดือน
ตามโครงการเราไมทิ้งกันใหแกกลุมแรงงานนอกระบบและผูประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีผูถูกปฏิเสธสิทธิจํานวนหนึ่งนั้น
กระทรวงการคลังไดแกปญหาโดยเปดใหมีการยื่นขอทบทวนสิทธิผานทางเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน.com ตั้งแต
วันที่ ๒๐ เมษายนจนถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม๑๙ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ไดเปดรับเรื่องรองทุกขอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นขอรั บ เงิ น เยี ย วยาที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ การทบทวนสิ ท ธิ ถึ ง วั น ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(เวนวันหยุดราชการ) ณ กรมประชาสัมพันธ๒๐ หรือรองเรียนที่ศูนยดํารงธรรมทุกจังหวัด๒๑
ขอมูลจากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม มีผูผานเกณฑไดรับเงินชดเชยแลว ๑๔.๕
ลานราย แบงเปนกลุมผูที่ผานเกณฑ การคัดกรอง ๙.๗ ลานราย และกลุมที่ขอทบทวนสิทธิและผานเกณฑ ๔.๗
ลานราย กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินเยียวยาใหผูผานเกณฑภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคมไดประมาณ
๑๔.๒ ลานราย และสวนที่เหลืออีกประมาณ ๓ แสนรายจะนําไปรวมกับจํานวนผูผานเกณฑที่เพิ่มขึ้นในแตละวัน
จากกลุมขอขอมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและกลุมที่ขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทั้งหมด
ภายในสัปดาหถัดไป สําหรับผูผานเกณฑแตยังไมไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท หากเนื่องจากชื่อบัญชีไมตรง ใหเปลี่ยนชื่อ
บัญชี กรณีลงทะเบียนไมสําเร็จเนื่องจากขอมูลบัตรประชาชนไมถูกตอง ซึ่งมีจํานวน ๑.๗ ลานคน กระทรวงการคลัง
อยูระหวางพิจารณามาตรการชวยเหลือที่เหมาะสม๒๒

จาก ตรวจสอบสถานะเราไม ทิ้งกัน รับ ๕,๐๐๐ บาท เที่ยงคืนนี้ หมดเวลายื่นทบทวนสิทธิแลวนะ!, โดย sanook,
๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.sanook.com/money/759327/
๑๙

จาก กระทรวงการคลัง ขยายเวลาลงทะเบียนรับเรื่องรองทุกข [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID19, ๒๕๖๓, ๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/
138780084406991/?type=3&theater
๒๐

จาก เพื่ออํานวยความสะดวกแกพี่นองประชาชนในตางจังหวัดสามารถรองเรียนการชวยเหลือเยียวยาที่เกิดจากโควิด19 ไดที่ ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๑๒
พฤษภาคม. สืบคนจาก https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/14071520088
0146/?type=3&theater
๒๑

จาก เยียวยา 5,000 บาท 'เราไม ทิ้งกัน' ปด เพิ่ม ขอมู ลอาชีพ 15 พ.ค.นี้, โดย กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/880517 และ จากปญหาและทางแกไข สําหรับผูผานเกณฑ แตยังไมไดรับ
เงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท [ขอมูลจากสถานะเฟซบุก], โดย ศูนยขอมูล COVID-19, ๒๕๖๓, ๗ พฤษภาคม. สืบคนจาก https://
www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/138768407741492/?type=3&theater
๒๒
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นอกจากนี้ คณะกรรมการเยี ย วยาผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากโควิ ด -๑๙ เห็ น ชอบแนวทาง
การชวยเหลือเพิ่มเติมผูไดรับผลกระทบโควิด-๑๙ ในกลุมเปราะบาง กลุมตกหลน กลุมเครือขายทางวัฒนธรรม เชน
ลิเก ลํา ตั ด และบุ คลากรในอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ยวและกี ฬ า เช น นั ก กีฬา นักมวย โดยในกลุ ม เครื อ ข า ย
ทางวัฒนธรรมและอุ ตสาหกรรมการทอ งเที่ ยวและกี ฬาจะไดรั บการชว ยเหลือ เท า กั บอาชีพ อิ สระคื อ เดื อ นละ
๕,๐๐๐ บาทเปนระยะเวลา ๓ เดือน๒๓
๓.๔ เกษตรกร
ในเดือ นเมษายน รัฐบาลได เพิ่มใหเกษตรกรเปนกลุ ม เปา หมายหนึ่ง ที่ จะไดรั บการเยี ย วยา
ตามมาตรการจายเงินเพื่อชดเชยรายได (๕,๐๐๐ บาท) เปนระยะเวลา ๓ เดือน ในการดําเนินการตามมาตรการนี้
ไดกําหนดวาผูมีคุณสมบัติคือครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหนวยงานของรัฐจํานวน ๑๐ ลานราย มีธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) รั บ ผิ ด ชอบการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี โดยให ต รวจสอบข อ มู ล เกษตรกร
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเกษตรกรกลุมแรกที่จะไดรับเงินมีจํานวนกวา ๘ ลานราย๒๔
๓.๕ แรงงานตางดาว
ขอมูลจากกรมการจัดหางาน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ระบุวามีแรงงานตางดาว ๓ สัญชาติ
(เมียนมา กัมพูชา ลาว) ที่ไดรับอนุญาตทํางานทั่วราชอาณาจักร ๒,๕๕๑,๑๕๒ คน ในจํานวนนี้เปนแรงงานนําเขา
ตามข อ ตกลง (MOU) จํ า นวน ๑,๐๘๖,๔๐๐ คน นอกจากนี้ มี แ รงงานที่ เ ข า มาทํ า งานในลั ก ษณะไป-กลั บ
หรือตามฤดูกาลอีก ๕๐,๐๑๘ คน
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็ นชอบขยายเวลาให แรงงานตา งดา ว ๒ กลุม
ที่การอนุญาตใหอยูในประเทศไทยสิ้นสุดลงแตไมสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไดเนื่องจากมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใหสามารถอยูและทํางานในประเทศตอไปได ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ไดแก กลุมที่ ๑) แรงงานสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เขามาทํางานตาม MOU มีวาระการจางงานครบ ๔ ป
และระยะเวลาการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง และกลุมที่ ๒) คนตางดาวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา
ที่ ถื อ บั ต รผ า นแดนที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ ข า มาทํ า งานในราชอาณาจั ก รตามฤดู ก าลซึ่ ง ครบวาระการจ า งงาน
หรือการอนุญาตใหพํานักในเขตพื้นที่ชายแดนสิ้นสุดลง

จาก คลังจายเยียวยา ‘นักกีฬา-นักมวย-ลิเก-ลําตัด ’ ๕ พันบาท ๓ เดื อน พม.ชงอุม กลุมเปราะบาง ๑๓ ลานคน,
โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2165916
๒๓

จาก เช็กสถานะรับเงิน ๕ พันผาน www.เยียวยาเกษตรกร.com เริ่ม ๑๕ พ.ค.๖๓ เปนตนไป, โดย ไทยรัฐออนไลน.
สืบคนจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1841133
๒๔
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มูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เห็นวามาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาว
ของรัฐสวนใหญเนนการปองกันและควบคุมโรคมากกวาการเยียวยา แรงงานที่อยูในระบบประกันสังคมสวนใหญ
ไมรูสิทธิประโยชน เมื่อถูกลดวันทํางานหรือถูกเลิกจาง โดยไมมีเงินชดเชยให ตองพยายามหางานใหม ไมสามารถ
กลับบานได จึงมีชีวิตความเปนอยูที่ยากลําบาก สวนแรงงานนอกระบบซึ่งประมาณการวามีจํานวนกวา ๑ ลานคน
ไม ได รั บการคุ ม ครองจากระบบประกั นสั ง คม ๒๕ ผู ประสานงานเครื อ ข า ยองค ก รดา นประชากรข า มชาติ แ ละ
นักวิชาการเพื่ อแรงงานขา มชาติ มี ความเห็ นที่ สอดคล องกันวา มาตรการของรั ฐในการเยี ยวยาไม ครอบคลุ ม ถึง
แรงงานตางด าวทั้งในระยะสั้น เชน เงินชดเชย ถุงยังชีพ และระยะยาว เชน ความชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการดําเนินการทางกฎหมาย คาใชจายในการขอวีซา เอกสารการทํางาน หลักประกันสุขภาพ เปนตน๒๖
สําหรับการดูแลและช วยเหลือแรงงานกลุมนี้ กระทรวงแรงงานได ร วมกั บสภากาชาดไทย
ในการให ค วามช ว ยเหลื อ เรื่ อ งการดํ า รงชี พ แก แ รงงานต า งด า วนอกเหนื อ จากการให ค วามรู แ ละอุ ป กรณ
ในการปองกันโรค และแรงงานที่มีปญหาสามารถขอความชวยเหลือทางสายดวนของกระทรวงแรงงาน ๑๕๖๒
ซึ่งมีลามแปลภาษาสําหรับแรงงานตางดาว๒๗ นอกจากนี้ มีรายงานที่หนวยงานระดับทองถิ่นชวยสํารวจแรงงาน
ตางดาวในพื้ นที่ เพื่อ ให ทราบถึ ง ความจํ า เป น และความต อ งการในการจั ดการดูแ ลที่ เหมาะสม ทั้ ง ที่ เกี่ ยวกั บ
การปองกันและควบคุมการระบาดของโรค การเลี้ยงชีพและการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานของแรงงานตางดาวและ
ครอบครัว ตัวอยางเชน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งใหความชวยเหลืออุ ปกรณ ปองกั นโรค
(หนากากอนามัย) แกแรงงานตางดาวในพื้นที่จํานวน ๖๒ ครอบครัว รวมทั้งไดประสานศูนยสาธารณสุขเขาไปดูแล
ผูปวยติดเตียง ๑ ราย๒๘ เปนตน
ปญหา ขอจํากัด ผลกระทบ
๑) กรณีแรงงานในระบบ การจายเงินทดแทนกรณีวางงานคอนขางมี ความลาชา เนื่องจาก
ปญหาการยื่นเอกสารไมครบถวนและขอจํากัดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานประกันสังคม นอกจากนี้
จาก แรงงานขามชาติ ในวันที่มาตรการเยียวยาโควิด -๑๙ ยังไปไมถึงพวกเขา, โดย ประชาไท, ๒๕๖๓. สืบคนจาก
https://prachatai.com/journal/2020/05/87542
๒๕

จาก ทําไมตองชวยแรงงานขามชาติ: เมื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนคือการปองกันโรคที่ดี, โดย ประชาไท, ๒๕๖๓.
สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2020/05/87619
๒๖

จาก มาตรการดู แลแรงงานขามชาติ ปองกัน COVID-19 : สถานีประชาชน, โดย ไทยพีบีเอส, 2563. สืบคนจาก
https://www.youtube.com/watch?v=ff1u5Tn0iCs
๒๗

จาก แรงงานหญิงพมาทอง 4 เดือนวอนขอกลับประเทศ ตกงานแถมสามีไปตอพาสปอรตชวงโควิด-ไมไดกลับมาแสน
เดียวดาย-ยื่นหนังสือกระทรวงแรงงาน เอ็นจีโอหวั่นเชื้อประทุในกลุมตางดาวเหตุอยูกันแออัด-เด็กๆ ไรหนากากอนามัย, โดย สํานัก
ขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25159
๒๘
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แรงงานบางสวนมีความกังวลวาอาจมีกรณีนายจางหลีกเลี่ยงการจายเงินชดเชยกรณีหยุดกิจการที่ไมใชเหตุสุดวิสัย
อันเนื่องจากการแพร ร ะบาดของโรคโควิด -๑๙ ตามมาตรา ๗๕ ของกฎหมายคุ มครองแรงงาน อยางไรก็ ต าม
ยังไมพบรายงานกรณีที่เปนการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามมาตราดังกลาว รวมทั้งยังไมปรากฏผลกระทบจากคําสั่ง
หามนายจางปดงานและหามลูกจางนัดหยุดงานของกระทรวงแรงงาน
๒) ในส วนของมาตรการเงิ น ชดเชยรายได เ ดื อ นละ ๕,๐๐๐ บาทแก แ รงงานนอกระบบ
และผูประกอบอาชีพอิสระ รัฐบาลมีความพยายามที่จะดูแลผูไดรับผลกระทบใหครอบคลุมกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง
โดยมีการเพิ่มกลุม เป าหมายที่จะไดรับการเยียวยาเปนระยะ รวมทั้งมีความพยายามแกปญหาที่ เกี่ยวกั บกลไก
การทํางานของหนวยงานของรัฐ และอยูระหวางการพิจารณาหามาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบกลุมอื่ น
ที่ไมเขาขายไดรับเงินชดเชยดังกลาวตอไป
๔. มาตรการดานการศึกษาและผลกระทบ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ไดเลื่อนเปดภาคเรียนเปนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เนื่องจาก
สถานการณ แ พร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -๑๙ และเพื่ อ ให ค วามสํ า คั ญกั บการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ความปลอดภั ยสู ง สุดของทุก คนที่ เกี่ ยวข องนั้น ศธ. ไดจัดทํ า แนวทางในการจัดการเรีย นการสอนทุ ก ระดั บ ชั้ น
ของหน วยงานในสัง กั ด ๒๙ มีก ารออกแบบการเรี ย นการสอนให สอดคล อ งกั บ พื้ นที่ ทั้ง ออนไซต (สถานศึ ก ษา)
ออนแอร (ทีวีทางไกลผานดาวเทียม) และออนไลน (ชองทางอินเทอรเน็ต) และมีการเตรียมทักษะที่สําคัญใหกั บ
ผูเรียน แตหากสถานการณ ปลอดภัย จะมีการเรียนที่โรงเรียนตามเดิม การตัดสินใจจัดการเรียนการสอนตาง ๆ
จะอยูบนพื้นฐานการสํารวจความตองการของครู นักเรียน ผูปกครอง และจะมีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงการใหความรูตามชวงวัย ขณะเดียวกัน ศธ. ไดพิจารณาจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบท ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลาพัก โดยแบงการเรียนการสอนออกเปน ๒ เทอม แตละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ ๑/๒๕๖๓ จํานวน ๑๗
วัน และในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ จํานวน ๓๗ วัน รวมทั้งสิ้น ๕๔ วัน๓๐
นอกจากนี้ ในครึ่ ง แรกของเดื อ นนี้ ยั ง มี ร ายงานว า มี ก ารเรี ยกร อ งให ส ถานศึ ก ษาลดหรื อ คื น
คาใชจายจากการลงทะเบียนเรียน (คาเทอม) เปนระยะ ๆ แมสถานศึกษาหลายแหงจะไดมีมาตรการชวยเหลื อ
นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาด ว ยการคื น หรื อ ลดค า เทอม ค า หอพั ก หรื อ ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ แล ว แตนั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษา
หรือผูปกครองบางสวนยังคงไมไดรับการชวยเหลือหรือไมพอใจกับการไดรับความชวยเหลือ เชน การเรียกร อง

ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานัก
งานคณะกรรมการสง เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
๒๙

จาก ศบค.แจงยิบ ‘เปด-ปด’ ภาคเรียนใหมป’ ๖๓ พรอมแนวทางรับมือเรียนออนไลน, โดย มติชนออนไลน. สืบคนจาก
https://www.matichon.co.th/education/news_2177565
๓๐
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ขอคื นค า เทอมของกลุ ม ผู ป กครองนั ก เรี ย นเรี ย กร อ งต อ โรงเรี ย นเอกชนแหง หนึ่ ง ใน จ.นครราชสี ม า ๓๑ และ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๓๒ เปนตน
ปญหา ขอจํากัด และผลกระทบ
๑) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดังกลาวอาจทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัว
ที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไมมีอุปกรณ ดิจิทัลที่บาน นอกจากนี้ ในการเรียนระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เด็กจําเปนตองไดรับการเอาใจใส หากผูปกครองไมมีความพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรี ยน
อาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติยังสะท อ น
ใหเห็นความเหลื่อมล้ําสูงในการเขาถึงอุปกรณดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน และครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา ๘ หมื่นคนอยูในพื้นที่ที่ไฟฟาเขาไมถึง๓๓
๒) มีรายงานวาเด็กนักเรียนยากจนพิเศษซึ่งสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงรายจํานวน
กวา ๒ หมื่นคน จะไดรับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาเปดเทอม เนื่องจากชวงเปดเรียนเด็กจะไดรับประทาน
อาหารกลางวันและอาหารวางที่โรงเรียน การปดเรียนนานอาจทําใหเด็กกลุมนี้ขาดแคลนอาหารจําเปน และอาจทํา
ใหเกิดภาวะทุพโภชนาการในกลุมเด็กชาติพันธุได๓๔
๕. สถานการณในพื้นที่ภาคใต
เมื่อตนเดือนพฤษภาคม มีรายงานพบผูติดเชื้อรายใหมในตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
เปนผูมีประวัติเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งไดผานการกักตัวสังเกตอาการ ๑๔ วันแลวใหกลับบาน จากนั้น
จึงมีอาการปวย ซึ่งคาดวานาจะเกิดจากการสัมผัสเชื้อในประเทศ ตอมาจังหวัดนราธิวาสไดเพิ่มมาตรการควบคุม

จาก ผูปกครองรองอิศรา หยุดเรียน สอนออนไลน รร.อินเตอรโคราช ใหสวนลดแทนคืนคาเทอม, โดย สํานักขาวอิศรา.
สืบคนจาก https://www.isranews.org/article/isranews/88571-EDUCOV.html
๓๑

จาก นศ.วลัยลักษณ รอน จม.เปดผนึกถึง รมต.รองมหา’ลัย เรงคืนคาเทอม, โดย ประชาไท. สืบคนจาก https://
prachatai.com/journal/2020/05/87562
๓๒

จาก การศึกษาพื้นฐานในยุค โควิด -๑๙: จะเปด-ปดโรงเรียนอยางไร?, โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
สืบคนจาก https://tdri.or.th/2020/05/basic-education-in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/
๓๓

จาก ปญหาโภชนาการเด็กชาติพันธุ, โดย ไทยพีบีเอส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.youtube.com/watch?v
=66hFC0J4Qc4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ntBOXPIGBWTQ1P2J3gYmv-uTcM8GhR-wrEqu7UOEDc74SXRXz0
kijoCs
๓๔
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การเดินทางเขาออกในระดั บตํา บล ไดแก การปดตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส๓๕ สวนจังหวัดภู เก็ ต
นับแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป เปดใหประชาชนสามารถเดินทางระหวางตําบลได ยกเวนพื้นที่ที่ยังมี
ความเสี่ยงตอการระบาดของโรค ใหคงมาตรการปองกั นและควบคุมโรคไวตามเดิม๓๖ และในสวนของจัง หวัด
ระนองไดผอนปรนใหชาวสวนจากจังหวัดชุมพรเดินทางเขาบางพื้นที่ไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด๓๗
สํ า หรั บ ป ญ หาสถานที่ กั ก ตั ว ของจั ง หวั ด นราธิ ว าสไม เ พี ย งพอนั้ น มี ข อ มู ล ว า ตั้ ง แต วั น ที่
๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ มี ผูเดินทางเขา ประเทศไทยผ า นดา นพรมแดนสุ ไหงโก-ลก จัง หวัดนราธิวาส รวมทั้ ง สิ้ น
๓,๗๔๑ คน เปนผูที่เดินทางเขามาอยางถูกกฎหมาย จํานวน ๑,๓๙๖ คน และผิดกฎหมาย จํานวน ๒,๓๔๕ คน๓๘
ขณะที่สถานที่กัก ตั ว (Local quarantine) ที่จังหวัดฯ เตรียมไว ๓ เฟส จํานวน ๑๑๔ แหง๓๙ อาจไมเพี ยงพอ
ตอการรองรับหากมีผูตองเขารับการกักตัวมากกวานี้เนื่องจากตองรองรับคนไทยที่เขามาทางจุดผานแดนทางบก
ในพื้นที่ จัง หวั ดชายแดนภาคใต และผูมีภู มิลํา เนาในจั ง หวัดนราธิวาสที่ เดิ นทางมาจากพื้ นที่ เ สี่ ยงในจังหวั ดอื่ น
อย า งไรก็ ต าม ในเบื้ องต นจั ง หวั ดนราธิ วาสได มี การเป ด สถานที่ กั ก ตั วเฟสที่ ๔ ซึ่ ง จะสามารถรองรั บผูเ ข า รั บ
การกักตัวไดประมาณ ๕๘๐ – ๖๐๐ คน๔๐
๖. มาตรการที่เกี่ยวของกับบุคคลกลุมตางๆ และผลกระทบ
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ไดมีการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับผลกระทบไวรัสโควิด-๑๙
(ประกอบดวยปลัดกระทรวง ๑๐ กระทรวง) เพื่อพิจารณาแนวทางชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบกลุมตาง ๆ
จาก สั่งปด "แวง" หลังพบผูติดโควิดเพิ่ม - รพ.สุไหงโกลกกัก ๖๒ หมอ พยาบาล, โดย สํานักขาวอิศรา, ๒๕๖๓. สืบคน
จาก https://www.isranews.org/article/south-news/south-slide/88449-wang.html
๓๕

จาก ภู เ ก็ ต ปลดล็ อ ก ยกเว น พื้ น ที่ เ สี่ ย งโรคระบาด คาดเริ่ ม ๑ พ.ค.นี้ , โดย เนชั่ น , ๒๕๖๓. สื บ ค น จาก
https://www.nationtv.tv/main/content/378773593/
๓๖

จาก ชาวสวนชุม พร เตรียมเฮ หลัง จ.ระนอง จะอนุญาตเดินทางเขาสวนไดแลว เริ่มตั้งแตวันพรุงนี้, โดย คมชัดลึก,
๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.komchadluek.net/news/local/429895
๓๗

จาก คนไทยในมาเลเซียยังคงลักลอบเดินทางกลับเขามาประเทศไทย โดยใชชองทางธรรมชาติริม ฝงแม น้ําโก-ลก
อยางตอเนื่อง, โดย สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail /TCATG
200510181514122
๓๘

จาก ผูวาฯ นราฯ สงตัวผูถูกกักกันครบ ๑๔ วันกลับบาน, โดย INNnews, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.inn
news.co.th/regional-news/news_664238/
๓๙

จาก ผูวาฯ นราธิวาส เปดเผยวา ศูนย Local Quarantine จังหวัดนราธิวาสมีเพียงพอ สามารถหมุนเวียนใชงานได
อยางตอเนื่อง พรอมกําชับใหอําเภอตาง ๆ เยี่ยมสอบถามความเปนอยูอยางตอเนื่อง, โดย สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, ๒๕๖๓.
สืบคนจาก http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200510174604113
๔๐
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นอกจากที่ดูแลแรงงาน ลูกจาง และอาชีพอิสระ ๑๖ ลานคนไปแลว โดยจะครอบคลุมกลุมที่ตกหลนทั้งกลุมเปราะบาง
ไดแก เด็กแรกเกิด ผูสูงอายุ คนพิการ และคนไรบาน เครือขายวัฒนธรรม เชน ผูประกอบอาชีพนาฏศิลป ลิเก
บุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกีฬา และกลุมชายขอบที่เขาไมถึงอินเทอรเน็ต บุคคลลมละลาย เปนตน
ซึ่งที่ประชุมไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาทั้งจํานวนและรูปแบบมาตรการ และจะนํามาหารือกันอีกครั้ง
ภายใน ๒ สัปดาห กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับผลกระทบตอกลุมบุคคลที่พบรายงานในชวงครึ่ง แรก
ของเดือนพฤษภาคมมีดังนี้
๖.๑ คนไรบาน คนในชุมชนแออัด
ขอมูลจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุวา ปจจัยสําคัญที่ทําให
คนไรบานเพิ่มสูงขึ้นมาจากภาวะการวางงานและเขาไมถึงที่อยูอาศัย การใหความชวยเหลือชวงการแพรระบาด
(เดือนมีนาคม-เมษายน) โดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง องคกรพัฒนาสังคม เปนการให
ความชวยเหลือเกี่ยวกับการใหอุปกรณปองกันโรค (หนากาก เจลลางมือ) อาหาร ความรูในการปองกันโรค จัดที่พัก
ชั่ วคราว จัด จุ ด ให ค วามช ว ยเหลือ สํ า หรั บ คนจนเมื อ ง เช น การจั ด กิ จ กรรม “ครั วกลาง” ของ พม. เพื่ อ ให
ความชวยเหลือดานอาหารแกชุมชน ๒๘๖ แหงในกรุงเทพมหานครภายใตการดูแลของการเคหะแหงชาติและสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)๔๑ ปลัดกรุงเทพมหานครใหขอมูลจากการสํารวจเบื้องตนวามีคนไรบา น
ในกรุงเทพฯ ประมาณ ๑,๓๐๐ คน พม. ไดลงพื้นที่ สวนลุมพินีและสถานีรถไฟหัวลําโพงเพื่อทําความเขาใจและ
เชิ ญชวนคนไร บา นเข า มาพั ก อาศั ย ในที่ พั ก ที่ รั ฐ จั ด ให ผลจากการดํ า เนิ น การได มี ก ารส ง คนไร บ า นส ว นหนึ่ ง
กลับภูมิลําเนา บางรายสมัครใจเขาอยูในที่ที่ พม. จัดให แตบางรายยังไมประสงคขอรับความชวยเหลือดานที่อยู
อาศัย๔๒
๖.๒ ผูสูงอายุ และเด็ก
ในครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ มีรายงานวามีผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-๑๙ จํานวน
๒ รายซึ่งเปนผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) ทั้ง ๒ ราย และมีรายงานวามีผูสูงอายุฆาตัวตายจํานวน ๒ คน เนื่องจาก
รูสึกเครียดจากป ญหาเศรษฐกิจอั นเปนผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการของรัฐ
ที่เกี่ยวของ เมื่อเดือนเมษายน
ในสวนของมาตรการเกี่ยวกับสถานสงเคราะห ครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม รัฐบาลไดกําหนด
แนวทางใหสถานดูแลผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงที่มีการพักคางคืนสามารถเปดบริการตอไป และรับผูสูงอายุเขามา
ดูแลเพิ่มเติมได โดยตองจัดใหมีมาตรการปองกันโรคตามที่ราชการกําหนด สวนสถานดูแลผูสูงอายุและผูที่มีภาวะ
๔๑

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

๔๒

จาก คนไทย...ไมทิ้งกัน ยุคโควิดชีวิตเรรอน, โดย ไทยรัฐ. วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓.
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พึ่งพิงระหวางวันยังไมใหเปดบริการ ทั้งนี้ไมรวมสถานสงเคราะหผูสูงอายุที่ดําเนินการโดยหนวยงานภาครัฐ องคกร
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น๔๓
มาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับเด็กนับแต เริ่มระบาดของโควิ ด-๑๙ เชน การชวยเหลือเบื้องต น
(อาหาร เตรียมชวยเหลือเรื่องคาเทอม) แกเด็กในครอบครัวยากจนในชุมชนแออัดจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึ ก ษา (กสศ.) ในครึ่ ง แรกของเดื อ นพฤษภาคม พม. ได อ อกมาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ได แ ก
๑) สนับสนุ นนมผงสํ า หรั บ เด็ ก เล็ก ใหแ ก แม ที่ตกงาน ไม มีร ายได โดยกองทุ นคุม ครองเด็ก (งบประมาณ ๗.๗
ลานบาท) ๒) เตรียมสถานที่รองรับเด็กที่ไมมีผูดูแลเนื่องจากผูปกครองติดเชื้อโควิด ๓) มีศูนยใหคําแนะนําปรึกษา
ปญหาด า นเด็ ก เยาวชน และครอบครัวในทุ กจัง หวัด และจัดตั้ง ศูนยประสานงานดานเด็ก และสตรี ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต และ ๔) เปดตลาดนัดขายสินคาออนไลนโดยกลุมสภาเด็กและเยาวชนผาน Facebook๔๔
๖.๓ สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ
ตามที่ไดรายงานผลกระทบของมาตรการสั่งปดสถานบันเทิงและเคอรฟวตอสตรีและบุ คคล
หลากหลายทางเพศซึ่ง ประกอบอาชีพ ขายบริ การทางเพศในกรุ ง เทพฯ และเมืองพัทยา และผูประกอบอาชี พ
นวดแผนโบราณ ซึ่งกลุมหลังกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามชวยเหลือ เพื่อใหสามารถไดรั บเงินชดเชยรายได
(๕,๐๐๐ บาท) นั้น ในชวงครึ่งแรกของเดือนพฤษภาคม มีรายงานวาผูประกอบอาชีพ นวดแผนโบราณบางคน
ยังไมไดรับเงินชดเชยรายได ดังกลาว สวนพนักงานบริการ (sex worker) ทั้งสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ
ไดรับความชวยเหลือ ดานอาหารและสิ่ง จํา เป นอยูบางจากภาคประชาชนและองค การพัฒนาเอกชน พนัก งาน
บริการ (sex worker) บางรายไดรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท แตบางรายถูกปฏิเสธสิทธิเนื่องจากขอมูลไมถูกตอง
และไดขอทบทวนสิทธิแตยังไมทราบผล๔๕
สวนมาตรการชวยเหลืออื่นที่เกี่ยวกับสตรี เชน มาตรการของ พม. ไดแก จัดหาที่พักชั่วคราว
และฝกอาชีพใหแก แม เลี้ยงเดี่ยวที่ ตกงาน ขาดรายได แลไมมีที่อ ยูอาศัย โดยจัดทํา หลักสูตรฝกอาชีพระยะสั้น
ออนไลนเผยแพรทาง YouTube๔๖
จาก เลขาฯ สมช.สั่งผอนผันสถานดู แลผูสูงอายุทั่วปท. คางคืนเปด ต อได -เชาไปเย็นกลับใหปด , โดย สํานักขาว
อิศรา, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.isranews.org/article/isranews/88460-CovOld.html
๔๓

จาก พม.สรุปเยียวยาโควิด-19 กลุมเปราะบางในสังคม ๘ ดาน ๒๗ มาตรการ , โดย LINETODAY, ๒๕๖๓. สืบคนจาก
https://today.line.me/TH/article/rweV78?utm_source=copyshare
๔๔

จาก เซ็กซเวิรกเกอร อาชีพบริการโลกจํา แตรัฐลืม , โดย มติชนออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.mati
chon.co.th/local/quality-life/news_2173964
๔๕

จาก พม.แถลงชวยเหลือเยียวยากลุมเปราะบางในสังคมที่เดือดรอนจากโควิด -๑๙, โดย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=27764
๔๖
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๖.๔ คนพิการ
ในครึ่ ง แรกของเดื อ นพฤษภาคม มี ร ายงานว า การใช ห น า กากอนามั ย จะเป น อุ ป สรรค
ในการสื่อสารสําหรับคนพิการทางการไดยินเพราะไมสามารถเห็นรูปปากหรือการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความรูสึก
ผานใบหนา๔๗ นอกจากนี้ยังพบ “ชุมชนไรเสียง” ใตสะพานพระราม ๙ ซึ่งเปนชุมชนที่มีคนพิการทางการไดยิน
อยูรวมกับคนปกติประมาณ ๑๘๐ คน สวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานทําความสะอาด คนสวน ขอทาน
คนเก็บขยะ คนกลุมนี้ไดรับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ทําใหตกงาน ขาดรายได ปจจุบันไดอาศัยเงินสงเคราะหภาครัฐ
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทในการดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม หลังจากชุมชนดังกลาวเปนที่รับรูมากขึ้น จึงมีผูใหความชวยเหลือ
แกชุมชนไรเสียงโดยบริจาคสิ่งของจําเปนในการดํารงชีวิต สวนกระทรวง พม. ไดเตรียมจัดสรรที่อยูอาศัยใหคนใน
ชุมชนดังกลาว๔๘
นอกจากนี้ มีรายงานวา คนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการบางคนยังไมไดรับเบี้ยผูพิการ
และพบอุปสรรคในการจายเงินเยียวยาแบบจายครั้งเดียว ๑,๐๐๐ บาท กรณีไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งกรม
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแกปญหา โดยขอใหกรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีเงินนอกงบประมาณ
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ จ า ยเงิ น ให ค นพิ ก ารในพื้ น ที่ ๔๙ และยั ง คงพบว า มี ค นพิ ก ารที่ อ ยู ใ นข า ย
จํานวนหนึ่งไมสามารถลงทะเบียนเขารับเงินเงินชดเชย (๕,๐๐๐ บาท) ไดเอง ตองจางผูอื่นมาชวย อันสะทอนถึง
ความซับซอ นของระบบลงทะเบี ยนที่กระทบตอคนพิการ๕๐ สวนมาตรการผอนคลายสํา หรั บกิ จกรรม/กิ จ การ
บางประเภท เชน รานอาหาร ตลาดนัด ฯลฯ ไมมีความชัด เจน เจาของกิ จการยั ง ไม กลา เป ด ทํ า การ ซึ่ง ทํา ให
คนพิการที่คาสลากกินแบงยังไดรับความเดือดรอน๕๑
ปจจุบันมีคนพิการทางการไดยินจํานวน ๓๘๒,๖๑๕ คน หรือรอยละ ๑๘.๘๗ จากทะเบียนคนพิการทั้งหมดจํานวน ๒
ลานคน ขอมูลจาก ‘ผลิตหนากากผาใสใหคนหูหนวก เพื่อลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโควิด -๑๙, โดย ไทยรัฐ, ๒๕๖๓. สืบคน
จาก https://www.thairath.co.th/news/society/1827118
๔๗

จาก ชุมชนคนไรเสียงไดรับผลกระทบจากโควิด๑๙, โดย เนชั่นทีวี, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.nationtv.tv/
main/content/378775875/
๔๘

จาก ‘พม.ตรัง ชี้แจงกรณีคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ แตไมไดรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ, โดย สํานักขาวกรมประชาสัม พันธ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/
News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG200513151114003
๔๙

จาก ‘หนุมพิการครึ่งทอนทํารายการเยียวยาไมได ยอมจายเงินพันใหเพื่อนบานชวย, โดย โพสตทูเดย, ๒๕๖๓. สืบคน
จาก https://www.posttoday.com/social/local/622832
๕๐

จาก ‘กลัวเจง! 'กลุมคนพิการ'นัดรวมพลทําเนียบฯพรุงนี้ รอง'บิ๊กตู-ผวจ.'ไฟเขียวที่ขายหวย, โดย แนวหนา, ๒๕๖๓.
สืบคนจาก https://www.naewna.com/politic/490737
๕๑
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สวนการให ค วามช ว ยเหลื อ เกี่ ยวกั บการเปด บั ญ ชี เงิ นฝากธนาคารนั้น คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ขอใหธนาคารทุกแหงอํานวยความสะดวกในเรื่องนี้แกคนพิการที่ไมสามารถเดินทาง
ไปเป ด บั ญชี ไ ด ด ว ยตนเอง ๕๒ อีก ทั้ ง กระทรวง พม.อยูร ะหวา งการเสนอให ปรั บ เงิ น เบี้ ย ผูพิ ก ารตามประเภท
ของความพิ การ โดยใชเงิ นจากเงิ นกู ตามพระราชกํา หนดให อํา นาจกระทรวงการคลัง กู เงิ น เพื่อ แก ไขป ญหา
เยียวยา และฟ นฟูเศรษฐกิ จและสัง คม ที่ไดรั บผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓๕๓
๖.๕ ผูมีปญหาสถานะและสิทธิ และกลุมชาติพันธุ
ผลกระทบตอผูมีปญหาสถานะและกลุมชาติพันธุยังคงเปนลักษณะเดียวกับที่รายงานในเดือน
เมษายน กลาวคือ การตกงาน ขาดรายได มีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ขาดแคลนอาหาร มีความลํา บาก
ในการเดิ นทาง เข าไม ถึง ความช วยเหลือ จากรั ฐ การให ค วามช วยเหลือคนกลุม นี้ ทํา โดยองค ก รพั ฒ นาเอกชน
ภาคประชาชน และการชวยเหลือ กันเองระหวางชุ มชน เชน โครงการ ขาวแลกปลา ชาวเลชาวดอย ฝาวิก ฤติ
โควิด-๑๙๕๔ การสงมอบขาวใหกันจากดอยสูดอยของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แกงกระจาน๕๕ เปนตน และมีรายงานวา
คนกลุมชาติพันธุที่ตองการความชวยเหลือตามมาตรการของรัฐซึ่งกําหนดใหลงทะเบียนและมีบัญชีธนาคารประสบ
อุปสรรคมาก อาทิ ชาวเล เกาะหลีเปะ ที่ตองเดินทางขึ้นฝงเพื่อเปดบัญชีธนาคาร ตองใชเวลาหลายวันจึงจะเปด
บัญชีไดเนื่องจากธนาคารจํากัดการใหบริการเพียงวันละ ๕๐ ราย๕๖ ซึ่งตองเสียคาใชจายมากสําหรับเปนคาเดินทาง
และคาใชจายในการดํารงชีวิตระหวางรออยูบนฝง

จาก 'กมธ.พัฒนาสังคมวุฒิฯ' ชงชวยคนพิการชวงโควิด , โดย เดลินิวส, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://www.daily
news.co.th/politics/773733
๕๒

จาก เพิ่มเยียวยาโควิด ๑๓ ลานคน ดูแลกลุม “ผูพิการ-สูงอายุ-นักกีฬา”, โดย ประชาชาติธุรกิจ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก
https://www.prachachat.net/finance/news-458731
๕๓

จาก เศรษฐวัฒนธรรม P2P Resolution นวัต กรรมสังคมในสถานการณวิกฤต, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓.
สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25033
๕๔

จาก ชาวบานบางกลอยสุดเกรงใจ ขาว ๗ ตันจากกะเหรี่ยงตนน้ําปงถึงมือกะเหรี่ยงตนน้ําเพชร หวั่นเดือนหนาวิกฤต
หนักเหตุไรที่ดินปลูกขาว, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25027
๕๕

จาก เกาะหลีเปะราง-ชาวเลครึ่งพันแหขึ้นฝงเปดบัญชีธนาคาร หวังเงินชวยเหลือจากมาตรการรัฐบาลหลังเดือดรอน
หนัก, โดย สํานักขาวชายขอบ, ๒๕๖๓. สืบคนจาก https://transbordernews.in.th/home/?p=25112
๕๖

สํานักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน

16
๖.๖ ผูตองขังในเรือนจําและผูอยูในคายผูลี้ภัย
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน กรมราชทัณฑขยายงดเวลาเยี่ยมผูตองขังที่เรือนจําออกไปจนถึงวันที่
๓๑ พฤษภาคม จากเดิมที่งดเวลาเยี่ยมถึง ๓๐ เมษายน๕๗ โดยใหเยี่ยมผานแอปพลิเคชั่น “Line Visit” ซึ่งมีเงื่อนไข
เชน เยี่ยมได ๑ ครั้งตอเดือน ไมเปนผูตองขังที่ทําผิดวินัยหรือถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากเผยแพรภาพหรือวิดีโอขณะเยี่ยม
ผานแอปพลิเคชั่นดังกลาว๕๘ รวมทั้งไดมีบันทึกขอตกลงกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) ในการพัฒนาการดูแล
รักษาผูตองขังที่ปวยซึ่งเกินสมรรถนะในการรักษาของกรมฯ๕๙ ขอมูลระหวางวันที่ ๑ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ยังไมพบผูปวยโควิด-๑๙ รายใหมในระบบราชทัณฑ และมีขอมูลวาเรือนจําบางแหงมีมาตรการปองกันการแพรระบาด
ของโควิด-๑๙ เชน เรือนจํากลางคลองเปรมจัดการอบรมเรื่องการปองกันแกเจาพนักงานและบุคลากรทางการแพทย
เรือนจําจังหวัดชัยภูมิจัดตั้งจุดลางมือสําหรับผูตองขัง
เมื่ อ วั นที่ ๑๕ พฤษภาคม มี ร ายงานว า พบผู ติ ด เชื้ อ โควิ ด -๑๙ ในค า ยผู ลี้ภั ย ชาวโรฮี น จา
ในประเทศบังกลาเทศ สําหรับประเทศไทยซึ่งมีที่พักพิงชั่วคราวบริ เวณพรมแดนไทย-เมียนมา ๙ แหง มีจํานวน
ผูลี้ภัยที่อาศัยในที่ พักพิงดังกลาว ๙๓,๓๓๓ คน๖๐ ยังไมมีรายงานวามีผูติดเชื้อโควิด-๑๙ ในคายลี้ภัยทั้ง ๙ แหง
แตก็ไมมีขอมูลวาไดมีการใชมาตรการดานสาธารณสุข (คัดกรอง ปองกัน) ในที่พักพิงชั่วคราวนี้เชนกัน สวนการดูแล
ผูตองกัก ในห องกัก ของสํานักงานตรวจคนเข า เมืองซึ่งมีรายงานวา พบผูติดเชื้ อ (รายละเอี ย ดตามข อ ๕) ไดมี
หนวยงานของรัฐเขาไปดูแลแลว
๗. บทวิเคราะหและขอคิดเห็น
๗.๑ สถานการณ สํ า คั ญ ในช วงครึ่ ง แรกของเดื อ นพฤษภาคมคื อ การที่ รั ฐ บาลผ อ นคลาย
มาตรการเพื่อ ให ธุร กิ จ บางประเภทที่มีค วามเสี่ ย งต่ํ า กลั บมาเป ดกิ จการได เพื่อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ควบคูกับการเรงจายเงินเยียวยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาทใหแกผูที่ผานเกณฑแลวประมาณ

จาก กรมราชทัณฑขยายเวลางดเยี่ยม ๑ เดือน ควบคุมการระบาดโควิด -๑๙, โดย ผูจัดการออนไลน, ๒๕๖๓. สืบคน
จาก https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000045470
๕๗

จาก ยุ ติ ธ รรม ให เยี่ ยมญาติ ผ าน LINE Visit เตื อ นอย านํ า ภาพสนทนาไปเผยแพร ต อ จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ เยี่ ยม, โดย
เดอะสแตนดาร ด ที ม , ๒๕๖๓. สื บ ค น จาก https://thestandard.co/ministry-of-justice-allow-family-meeting-throughline-visit/
๕๘

จาก สตช.ลงนามบันทึกขอตกลงกับกรมราชทัณฑ เพิ่มศักยภาพรักษาผูตองขังปวย, โดย สํานักขาวไทย, ๒๕๖๓.
สืบคนจาก https://www.mcot.net/viewtna/5eabab42e3f8e40af943ce71.
๕๙

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๖๒, รายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ป ๒๕๖๒, สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หนา ๑๔๘
๖๐
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๑๔ ลานคน แมมีรายงานวามีปญหาอยูบาง เชน การไมอาจเขาถึงการเยียวยาสําหรับของคนบางกลุมหรือบางคน
แตรัฐบาลไดพยายามแกไขปรั บปรุงเปนระยะ เชน เพิ่มกลุมเปาหมาย จัดใหมีชองทางรองเรียน ปรับปรุง กลไก
การดําเนินการ เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลไดเริ่มดําเนินมาตรการเยียวยากลุมเกษตรกรอีกประมาณ ๑๐ ลาน
ครัวเรือน ทั้งนี้ การออกมาตรการผอนคลายกิจกรรมบางประการจากขอกําหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แหง
พระราชกํา หนดการบริ หารราชการในสถานการณฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) อาจชวยคลี่ ค ลายป ญ หา
ดานเศรษฐกิจใหแรงงานนอกระบบหรือผูประกอบอาชีพอิสระซึ่งประกอบกิจกรรมตามมาตรการผอนคลายไดบาง
๗.๒ สําหรับผูไดรับผลกระทบแตไมผานเกณฑรับเงินเยียวยาดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของ
อยู ร ะหวางการจัดทํา ขอ มู ลกลุม ที่ ตกหล นจากเยี ยวยาดัง กลา วเพื่ อรั ฐ บาลพิ จารณามาตรการชวยเหลื อ ต อ ไป
จึ ง เห็ นว า รั ฐบาลมี ค วามพยายามที่จ ะดู แ ลผู ไ ด รั บผลกระทบดา นการดํ า รงชี วิ ต ในช ว งสถานการณ โ ควิ ด -๑๙
อยางทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิ บัติของ OHCHR ในสถานการณโควิด-๑๙ ที่ระบุวาควรมีการระบุผูที่ เสี่ยง
จะตกหลนหรือถูกกีดกันจากการเขาถึงขอมูลหรือบริการตาง ๆ ของรัฐ
๗.๓ กรณีแรงงานบางกลุมที่มีรายงานวาอาจเขาไมถึงความชวยเหลือ เชน พนักงานบริ การ
(sex worker) ในรอบรายงานฉบับนี้พบวาบางรายไดรับเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทแลว บางรายขอมูลไมถูก ตอง
จึงไดยื่นทบทวนสิทธิ จึงอาจกลาวไดวาการประกอบอาชีพดังกลาวไมไดเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการไดรั บเงิ น
ชดเชยรายไดจากรัฐ แตอุปสรรคอาจเกิดจากปจจัยอื่น เชน ขอมูลไมถูกตองหรือผูประกอบอาชีพดังกลาวไมกลาไป
ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ ซึ่งตองพิจารณาขอเท็จจริงแตละกรณีไป สวนกลุมแรงงานตางดาวทั้งในและนอก
ระบบ กระทรวงแรงงานมีสายดวนรับแจงปญหา รวมทั้งมีการประสานกับสภากาชาดไทยในการใหความชวยเหลือ
ดานการดํารงชีพแกแรงงานที่ประสบปญหา แตอาจมีแรงงานบางสวนที่เขาไมถึงขอมูลซึ่งหนวยงานระดับทองถิ่น
อาจชวยสํารวจแรงงานที่ไดรับความเดือดรอนและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือได
๗.๔ ในดานการศึกษา แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลนและการเรียนทางไกลผานที วี
ดาวเทียมอาจเปนอุปสรรคตอโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและยากจนที่สุด
ซึ่ ง กลุม หลั ง ส ว นใหญ เ ป น เด็ ก ชาติ พั น ธุ และหลายคนต อ งพึ่ ง พิ ง อาหารกลางจากโรงเรี ย น เด็ ก ที่ ต อ งได รั บ
ความชวยเหลือพิเศษ เด็กในพื้นที่หางไกลซึ่งไมมีไฟฟาหรือสัญญาณอินเทอรเน็ต โรงเรียนขนาดเล็กหรือในพื้นที่
หางไกลซึ่งไมสามารถจัดการเรียนทางออนไลนได นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีเพียงการกําหนดใหครูสํารวจ
ความพรอมของเด็ก ยังไมปรากฏวามีมาตรการเฉพาะที่จะมุงชวยเหลือเด็กในกลุมดังกลาวแตอยางใด โดยที่สถิติ
การติ ด โรคโควิ ด -๑๙ มี แ นวโน ม ลดลงในหลายพื้ น ที่ การจั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนจึ ง อาจพิ จ ารณา
ตามความเหมาะสม ได สัดส ว นระหวางการพั ฒ นาของเด็ ก การป อ งกันโรค และความจํา เป น ในแต ล ะบริ บ ท
ของพื้นที่โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก
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๗.๕ ประเด็ นการเรี ย กร องใหล ดหรื อ คื นค า เทอม ยั ง คงเกิ ด ขึ้ น เป น ระยะ ๆ แม สว นหนึ่ ง
เปนการขอความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง แตการพิจารณาตัดสินใจก็เปนดุลพินิจของผูบริหารสถานศึกษา
เปนหลัก การชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-๑๙ จึงยังคงขาดมาตรการหรือหลักเกณฑ
ในการตรวจสอบและกําหนดแนวทางหรือสัดสวนความชวยเหลือที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่เปนความชวยเหลือ
ทางการเงิน
๗.๖ การใหความชวยเหลื อ กลุม เปราะบาง หลังจากมีรายงานป ญหาของคนกลุมดัง กลา ว
ตามรายงานในสื่อตาง ๆ พบวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินการเชิงรุกในการใหความชวยเหลือมากขึ้ น
ทั้ ง ในกรณี ข องคนไร บ า น คนในชุ ม ชนแออั ด และคนพิ ก าร รวมทั้ ง มี อ งค ก รต า ง ๆ บริ จ าคสิ่ ง ของจํ า เป น
ในการดํารงชีพดวย ทั้งนี้ สํานักเฝาระวังฯ จะไดติดตามตอไปวาการใหความชวยเหลือกลุมผูตกหลนจากมาตรการ
ชดเชยรายได ๕,๐๐๐ บาทของรัฐบาลจะครอบคลุมและทั่วถึงผูไดรับผลกระทบที่เปนกลุมเปราะบางหรือไมเพียงใด
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมชาติพันธุซึ่งมีอุปสรรคทั้งในเรื่องของการเขาถึงขอมูลและสถานะบุคคล (กรณีเปนผูยังไมได
รับสัญชาติไทย)
๗.๗ แมยังไมมีข อมู ลวามีผูลี้ภั ยในที่ พักพิง ชั่วคราว ๙ แหง เปนผูติดเชื้อ โควิ ด-๑๙ แตเมื่อ
พิจารณาสภาพของที่ พั ก พิ ง ซึ่ ง แออั ด และมี โ อกาสเสี่ ยงต อ การแพร ร ะบาดของโรคได จึ ง เห็นว า รั ฐ บาลควรมี
มาตรการดานการปองกันและควบคุมโรคในสถานที่ ดังกลาวดวย ทั้งนี้ สํานักเฝาระวังฯ จะไดตรวจสอบขอ มู ล
เกี่ยวกับมาตรการดังกลาวในสถานที่พักพิงชั่วคราวจากหนวยงานที่เกี่ยวของและรายงานผลในรายงานฉบับตอไป
-----------------------------
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