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 จึงเป็นเสรีภาพที่อยู่บนฐานของความรับผิดชอบ 
และควรด�ารงอยู่เช่นนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญ
กับความยากล�าบากใดๆ 
	 แพทย์	 พยาบาล	 บุคลากรทางการแพทย์	 เจ้าหน้าที่

อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 ทุกชุมชนหมู่บ้าน	 และเจ้าหน้าที่

รัฐ	ต่างก็ท�าหน้าที่เสียสละความสุขสบาย	สละความเป็นอิสระ	เสรี

ที่เคยได้ท�ากิจกรรมที่ชอบต่างๆ	 มาท�าหน้าที่เป็นแนวหน้าน�าทัพ

ในการเผชิญศึกไวรัสโควิด-19	 ผสานความเป็นหนึ่งเดียวอย่าง 

เข้มแข็งอย่างน่าอัศจรรย์	สร้างศรัทธาให้ปรากฏแก่สาธารณชน

	 รูปธรรมดังกล่าวสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชน

คนส่วนมากยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ

ทางราชการในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด	 แม้ว่าจะยังมีคนเพียงส่วน

น้อยที่อาจละเลย	ไม่เห็นด้วย

	 บททดสอบจากโควิด-19	 ในครั้งนี้	 คือ	 การยอมเสียลสะ

เสรีภาพที่เคยมี	 เคยใช้อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมายปกติ	

ก็มาอยู่ภายใต้กฎหมายในภาวะไม่ปกติ	 เป็นการทดสอบวฒุภิาวะ	

เป็นการร่วมแรงร่วมใจกนัใช้เสรภีาพ	 ด้วยความรบัผดิชอบและเต็มใจ

ท่ีจะฝ่าวกิฤตร่ิวมกัน	เป็นเสรภีาพเพือ่ความเป็นหนึง่เดียวของสังคม

	 เสรีภาพที่มีอยู่และใช้อยู่ในขณะนี้	 จึงเป็นเครื่อง

วัดความแตกต่างระหว่างเสรีภาพที่เป็นประโยชน์และไร้

ประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ชีวิตและสุขภาพของเพ่ือนมนุษย์ทั้ง

สังคม

	 และต่อเมือ่เรามสีขุภาพท่ีแขง็แรง	ไร้โรคภยั	เรากย็งั

จะต้องใช้เสรีภาพภายใต้เงือ่นไขท่ีจะไม่ละเมดิเพือ่นมนษุย์	

คือความรับผิดชอบสูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม	 เป็นการ

ใช้เสรีภาพอย่างมีคุณค่า	และมีความหมายเช่นนี้ตลอดไป

	 	 ทิพย์พาพร	ตันติสุนทร
	 	 ผู้อ�านวยการ	สถาบันนโยบายศึกษา

เสรีภาพในความเป ็นหนึ่ ง เดี ยว

 ภายใต้การรณรงค	์ “หยุดเชื้อ	 อยู่บ้าน	 เพื่อชาติ”	 ที่มี

พระราชก�าหนดฉุกเฉินห้ามออกนอกพื้นที่ในเวลา	 4	 ทุ่ม	 –	 ตี	 4	

และยังมีการตรวจเข้มข้ามเขตของอ�าเภอและจังหวัดต่างๆ	 ที่เป็น

อ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีมาตรการเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์	 ซึ่งยังไม่นับเรื่องวินัยที่ต้องใส่หน้ากาก	 ล้างมือ

บ่อยๆ	ให้ถูกวิธี	กินอาหารถูกสุขลักษณะ	จาน	ช้อน	ที่ไม่ใช้ร่วมกับ

ผู้อื่น	และยังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูกสั่งห้าม	ร้านอาหาร	ผับ	บาร์	

ร้านท�าผม	 นวด	 ฯลฯ	 ก็ถูกสั่งปิด	 คนท�างานในส�านักงานก็ขอ

ความร่วมมือให้ท�างานที่บ้าน	จะท�าอะไร	จะเดิน	จะยืน	หรือนั่ง	ก็

ต้องทิ้งระยะห่าง	1-2	เมตร	เสมอ

	 ที่ว่ามาทั้งหมด	 สวนทางกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 

ที่อยู่ภาวะปกติ	 จู่ๆ	 ก็ถูกขอร้องแกมบังคับให้ท�าตาม	 ต่อมาก็เข้ม

ขึ้นเป็นกฎหมายที่ไม่ท�าต้องถูกจับ/ปรับทันที	 จึงมีเสียงบ่นปน

เรยีกร้องว่า	มันขดัขวางเสรภีาพ	อสิระทีเ่คยมถีกูจ�ากดั	และลดทอน

ไปฮวบฮาบ	เพียงเพราะกลัวโรคไวรัสโควิด-19	จนท�าอะไรก็อึดอัด

	 เสรีภาพในยามนี้	 คือการที่เราจะด�ารงความเป็นอิสระ

อย่างไรในภาวะที่ไม่ปกติ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 เสรีภาพภายใต้ข้อ

จ�ากัดที่เรายังมีชีวิตที่เราอาจจ�าเป็นต้องยินยอมเพ่ือรักษาตัวเรา	

และเพื่อนร่วมสังคมให้ปลอดภัย
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	 หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานไตรภาคของสถาบันนโยบาย

ศึกษา	 โดยผลงานสองภาคแรกคือปฐมภาคเป็นงานเสวนาทาง

วิชาการถึง	6	ครั้ง	ผลงานทวิภาคเป็นงานสัมมนาทางวิชาการที่

เป็นการระดมนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลมาเข้าร่วม	ผลงานไตรภาคนี้เป็นผลงานทางวิชาการ

กึ่งวิจัยที่สถาบันมีจุดมุ ่งหมายชัดเจนในการยกระดับองค์ 

ความรู้ของคนไทย	 เนื่องจากสภาพการณ์หลังประกาศใช้

รัฐธรรมนูญเมื่อเมษายน	 2560	 ที่มีการบัญญัติเรื่องความเป็น

ส่วนตวัไว้ในมาตรา	 32	 กจ็�าเป็นต้องมกีฎหมายล�าดบัรองออกมา 

รองรับเรื่องดังกล่าว	 กอปรกับคนไทยและสังคมไทยยังมีความ

อ่อนแอในเรื่องการปกป้องคุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล	

ดังจะเห็นได้จากการละเมิดเรื่องความเป็นส่วนตัว	 และมีการน�า

ข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ทั้งในสื่อมวลชน	 และสื่อออนไลน์

ต่างๆ	 จนมีเรื่องร้องเรียนเป็นคดีไปที่กองบังคับการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ปอท.)	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติจ�านวนมากและมีแนวโน้มมากขึ้น	

	 เมือ่พจิารณาถงึเนือ้หาหนงัสอืเล่มนีแ้บ่งออกเป็น	 3	 ส่วน	

5	เร่ือง	กล่าวคือ	สามส่วน	ได้แก่	ส่วนแรกจะว่าด้วยเรื่องของ

แนวคิดและทฤษฎีของความเป็นส่วนตัว	 และข้อมูลส่วนบุคคล	

ส่วนที่สองเป็นเรื่องของกฎหมาย	 และส่วนที่สามเป็นการให้

ความเห็นถึงแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล	 ในส่วนแรกมีเพียงเรื่องเดียวคือ	 มาตรฐานสากล 

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลกระทบต่อประเทศไทย 

ซึ่ง	ผศ.ดร.นคร	เสรรัีกษ์	ได้ท�าการศกึษาค้นคว้ามาเพ่ือให้เหน็ถงึ

สิ่งที่ท่ัวโลกได้ด�าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลจนเป็น

มาตรฐาน	ส่วนทีส่อง	รศ.คณาธปิ	ทองรวีวงศ์	หยิบเอากฎหมาย

มาเสนอในชื่อ	ข้อมูลส่วนบุคคล	:	กรอบระเบียบทางกฎหมาย

และการปฏิบัติ	 ส่วนที่สามมีสามเรื่องคือ	 ข้อมูลส่วนบุคคล

กับความมั่นคงสาธารณะ	โดยคุณอนุสิษฐ	คุณากร	ที่ให้แง่มุม

ของความม่ันคงสาธารณะท่ีมีผลกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคล	

เรื่อง	 สิทธิความเป็นส่วนตัวกับบทบาทของสื่อกับความรับผิด

ชอบในการสร้างความตระหนกัต่อสังคม	โดยคณุภทัระ	ค�าพทิกัษ์	

ที่มีประสบการณ์โชกโชนกับการท�างานส่ือที่สะท้อนในเร่ือง 

ที่สื่อเองควรตระหนักถึงการเผยแพร่ข่าวที่อาจมีผลกระทบกับ

ความเป็นส่วนตัวของประชาชน	 และเรื่องสุดท้าย	 การปกป้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล:ความตระหนักต่อการละเมิดทางออนไลน ์

น�าเสนอโดยคุณชวน	หวังสุนทรชัย	ที่มาบอกถึงสิ่งใกล้ตัวที่ผล

เกิดจากการเข ้าไปในโลกออนไลน์โดยผ่านสมาร ์ทโฟน	

คอมพิวเตอร์พีซี	 หรือโน้ตบุ๊คบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 แอพลิเคชัน	

ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต	 ที่ประชาชนไม่ค่อยได้รับรู้กันมากนักว่า

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนเข้าสู่ระบบมันค้างอยู่จนกว่าจะมีการ 

ลบออก	 ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถกระท�าได้โดยง่ายหรือสามารถ

ลบออกจนไม่เหลืออะไรไว้ให้พบเห็นอีกแล้ว

	 ดังนั้น	หากอ่านหมดทังเล่มแล้ว	ก็จะพบว่าคนไทยและ

สังคมไทยยังต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจกับสิทธิความเป็น

ส่วนตัว	 ความส�าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล	 การด�าเนินการตาม

กฎหมายนี้ทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล	 การใช้	 และการเผยแพร่

ข้อมูลตลอดจนการปกป้องคุ้มครองข้อมูลอีกมากมายนัก	 และที่

ส�าคัญการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ไม่ได้อยู่ที่ส่วนราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว	 แต่ประชาชนในฐานะ

เจ้าของข้อมูลก็ต้องให้ความส�าคัญกับข้อมูลของตัวเอง	จะปล่อย

ปละละเลยเหมือนเช่นเดิมแต่ในอดีตคงไม่ได้แล้ว			ความข้อใดที่

ต ้องให ้ความยินยอมก็ต ้องอ ่านและท�าความเข ้าใจก ่อน 

ลงลายมือชื่อให้ความยินยอม	 และต้องเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วย

ความรอบรู้	 พยายามไม่ทิ้งร่องรอยหรือข้อมูลใดๆ	 ให้มีการน�า

ไปหาประโยชน์ได้โดยง่าย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสังคมไทย
Personal Data Protection for Thai Society

สมชาติ	เจศรีชัย

นคร	เสรีรักษ์					            

 ไทยรวมพลังต้านโควิด-19
 กองทุนอาเชียนต้านโควิด-19
 “พรรคกล้า” ได้สมาชิก 642 คน ร่วมจัดตั้ง

ติดตามประชาธิปไตย

ท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้	ติดต่อได้ที่สถาบันนโยบายศึกษา	

e-mail:		HYPERLINK	“mailto:ipps_fpps@yahoo.com”
ipps_fpps@yahoo.com
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 ไทยรวมพลังต้านโควิด-19

 กองทุนอาเชียนต้านโควิด-19

 “พรรคกล้า” ได้สมาชิก 642 คน ร่วมจัดตั้ง

ไทยรวมพลังต้านโควิด-19
	 หลังประกาศใช้พระราชก�าหนด	 (พ.ร.ก.)	 สถานการณ์

ฉกุเฉินทัว่ประเทศมาตัง้แต่วนัท่ี	26	มนีาคม	2563	ตวัเลขผูต้ดิเช้ือ

โควิด-19	ที่เพิ่มวันละเกินร้อยราย	ก็ค่อยๆ	ลดลงจนถึงต�่ากว่าสิบ

ติดต่อกันเป็นวันที่สี่	 ในวันที่	 30	 เมษายน	 มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพียง 

7	ราย	ท�าให้มีผู้ป่วยรวมสะสมทั่วประเทศ	2,954	ราย	หายป่วย

แล้ว	2,687	ราย	ก�าลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล	213	ราย	และ

มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น	54	ราย

	 อย่างไรก็ตาม	การประกาศใช้	พ.ร.ก.	ฉุกเฉินจะยังคงมี

ต่อไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม	ในขณะที่จะยังคงบางมาตรการ

เอาไว้	 และผ่อนปรนบางมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ

รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั้งประเทศได้	 เรามาดูกัน

ว่าตลอดทั้งเดือนเมษายน	2563	ที่ผ่านมานี้	 รัฐบาลได้ประกาศ

นโยบายอะไร	ใช้มาตรการอะไร	และได้มีสถานการณ์อะไรบ้าง

 โควิด-19 เป็นวาระชาติ
	 เมื่อวันที่	7	เมษายน	2563	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 ได้ประกาศให้โควิด-19	 เป็นวาระแห่งชาติที่ทุก

ภาคส่วนจะต้องมีร่วมมือกันในการจัดการและให้ความร่วมมือ

กับรัฐในการแก้ไขปัญหาตามท่ีรัฐจะได้ประกาศมาตรการออก

มาในแต่ละเรื่อง	 และยืนยันว่าสุขภาพของคนไทยคือสิ่งส�าคัญ

ที่สุดที่จะต้องยึดถือ	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการ

ต่าง	ๆ	เพื่อสุขอนามัยของคนทั้งประเทศ	

 การกักตัว 14 วัน
	 หนึ่งในมาตรการที่ประกาศต้ังแต่ต้นเดือนเมษายนคือ

การกักตัว	 (Quarantine)	 เป็นเวลา	 14	 วัน	 โดยที่ในระยะแรกมี 

ผูเ้ดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย	 ทัง้ทีเ่ป็นคนไทย

และต่างชาติ	 รัฐบาลจึงขอร้องให้ทุกคนกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย

เป็นเวลา	14	วัน	เพื่อหากติดเชื้อจะได้ไม่แพร่ให้ผู้อื่น	แต่ปรากฏ

ว่ามผีูท้ีเ่ดินทางเข้ามาไม่ยอมท�าตาม	 ท�าให้เกดิการแพร่เชือ้ไวรัส

ให้บุคคลอื่น	 รัฐบาลจึงออกมาตรการให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามา

ในประเทศต ้องมีใบรับรองแพทย ์ว ่ามีสุขภาพดีไม ่มี ไข ้	 

ใช้แอปพลเิคช่ันติดตามตวัไปกกัตวั	(State	Quarantine)	เป็นเวลา	

14	วันในสถานที่รัฐจัดไว้ให้	และต้องมีการท�าประกันสุขภาพ

ส�าหรับชาวต่างชาติ

 ปิดสนามบินชั่วคราว 
	 กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งทีมไทยแลนด์ตาม

สถานทูตต่าง	ๆ	เพือ่ช่วยเหลอืบุคคลสญัชาติไทยทีอ่ยูต่่างประเทศ

ให้เดินทางกลับบ้าน	 ซึ่งทุกคนจะต้องรับการกักตัว	 14	 วันหลัง

เดินทางเข้ามา	 แต่ในคืนวันที่	 3	 เมษายน	มีผู้โดยสารคนไทย

จ�านวนหนึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ	 และมีส่วนน้อย

จ�านวนหนึ่งไม่ยอมไปกักตัวตามระเบียบ	 ในวันที่	 4	 เมษายน	

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ออกข้อก�าหนดห้าม

อากาศยานขนส่งคนโดยสารท�าการบินเข้ามายังท่าอากาศยาน

ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต้ังแต่วันที่	4	 เมษายน	2563	

เวลา	00.01	น.	จนถึงวันที่	6	เมษายน	พ.ศ.	2563	เวลา	23.59	น.	

และต่อมาได้ขยายไปจนถึงวันที่	30	เมษายน	2563	

	 ทั้งนี้	 มีข้อยกเว้นให้แก่อากาศยานราชการหรือที่ใช้ใน

ราชการทหาร	(State	or	Military	aircraft),	อากาศยานที่ขอลง

ฉุกเฉิน	 (Emergency	 landing),	อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค	

(Technical	 landing)	 โดยไม่มีผู ้โดยสารออกจากเครื่อง,	

อากาศยานที่ท�าการบินเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม	

ท�าการบินทางการแพทย์	 หรือ	 การขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์

แก่ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	19)	

(Humanitarianaid,	medical	and	relief	flights),	อากาศยานที่

ไทยรวมพลังต้านโควิด-19
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ได้รับอนุญาตให้ท�าการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิล�าเนา	(Repatri-

ation)	และ	อากาศยานขนส่งสินค้า	(Cargo	aircraft)

	 ส�าหรับคนไทยที่อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าประเทศ

และตดิค้างตามสนามบนิต่าง	 ๆ	 ให้สถานทูตไทยในประเทศนัน้ๆ	

ประสานงานให้ความช่วยเหลือเพื่อหาเที่ยวบินกลับให้	 รวมทั้ง

รวบรวมผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศเพื่อให้ได้เดินทางกลับพร้อม

กัน	 และให้ผู้โดยสารทุกคนบนอากาศยานที่เข้ามาต้องรับการ

กักตัวเป็นเวลา	14	วัน

 เข้มงวดการเดินทางเข้าไทย ตั้งแต่ 15 เม.ย. 
	 จากการที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	จ�านวนมากที่เดิน

ทางมาจากต่างประเทศ	 จึงมกีารให้ชะลอการเดนิทางของคนไทย

และต่างชาติที่จะมา	เว้นคนขออนุญาตกันไว้ก่อนแล้ว	โดยคนที่

จ�าเป็นต้องกลับมาให้ติดต่อสถานทูตประเทศนั้นๆ	 ปฏิบัติตาม

ค�าแนะน�าเอกอัครราชทูตของแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดและไม่ไป 

ที่ชุมชน

	 ค�าสั่งนี้ท�าให้มีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ยื่นต่อศาล

ปกครองขอให้เพิกถอนค�าส่ังที่ก�าหนดให้ผู ้จะเดินทางเข้า

ประเทศไทยต้องมีใบรบัรองแพทย์	ยืนยันได้ว่ามสุีขภาพเหมาะสม

ต่อการเดินทางทางอากาศ	หรือไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	หากพบ

ว่าผูโ้ดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้	ให้ปฏเิสธ

การขึ้นเครื่องและงดออกบัตรขึ้นเครื่อง	แต่ในวันที่	2	เมษายน	

ศาลปกครองไม่รับค�าฟ้องด้วยเหตุผลว่า	 ไม่อยู ่ในอ�านาจ

พิจารณา	เพราะเป็นอ�านาจศาลยุติธรรม

 ปิดบางสถานท่ีที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ
	 ตั้งแต่วันที่	2	เมษายน	2563	ได้มีการประกาศห้ามออก

นอกเคหสถานในระหว่างเวลา	22.00-04.00	น.	และให้ผูว่้าราชการ

จังหวัดมีอ�านาจในการปิดเปิดสถานที่ต่างๆ	 ที่มีความเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อได้ตามความเหมาะสม	 ได้แก่	 สนามมวย	 สนามม้า	

สนามกีฬา	 สนามเด็กเล่น	 สถานบันเทิง	 สถานที่นวด	 สปา	

ฟิตเนส	 สถานเสริมสวย	 ห้างสรรพสินค้า	 (เปิดเฉพาะส่วนขาย

อาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต)	 เป็นต้น	 ส่วนสถานที่ยังคงให้เปิด

ด�าเนินการตามปกติ	 ได้แก่	 โรงพยาบาล	 คลินิก	 ร้านขายยา	

ร้านอาหาร	 (ให้ซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้น)	 ร้านสะดวกซื้อ	

(ให้เปิดปิดตามเวลา)	 โรงงาน	 ธนาคาร	 ตลาดขายอาหารและ

สินค้าจ�าเป็น	สถานีบริการน�้ามัน	

	 รัฐบาลขอร้องให้ธุรกิจเอกชนจัดให้ลูกจ้างท�างานที่

บ้านได้	 หลายสถานที่ราชการน�ามาตรการท�างานที่บ้านมาใช้	

กทม.	งดให้บริการงานทะเบียนทั้งหมด	ยกเว้น	5	ประเภท	การ

แจ้งเกิด-ตาย	 การตรวจคัดส�าเนาทะเบียนราษฎร	 ตรวจคัด

ส�าเนาทะเบยีนบัตรประชาชน	 จดทะเบยีนสมรส	 และจดทะเบยีน

หย่า	 ซึง่หากมกีรณเีร่งด่วนส�านักงานเขตจะพิจารณาเป็นกรณไีป	

ส่วนผู้ที่บัตรประชาชนหมดอายุ	กระทรวงมหาดไทย	อนุญาตให้

ใช้บัตรเก่าไปก่อนจนถึงวันที่	 31	 กรกฎาคมนี้	 ส่วนผู้ที่บัตรหาย

ให้ไปคัดส�าเนาบัตรเก่าได้ที่ส�านักงานเขตใกล้บ้านมาใช้ก่อน

	 กรุงเทพมหานคร	 สั่งปิดร้านขายและพื้นที่ขายสุราทั้ง

แบบปลกีและส่ง	และเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ทกุชนดิตลอด	24	ชัว่โมง	

ระหว่างวันที่	10-20	เมษายน	2563	และต่อมาทุกๆ	จังหวัดก็ออก

ประกาศนี้และขยายค�าสั่งห้ามซื้อขายไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน

 บังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเต็มรูปแบบ 
	 การประกาศเคอร์ฟิว	หรอืห้ามบคุคลออกนอกเคหสถาน

ทั่วประเทศในช่วง	22.00	-	04.00	น.	เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่	3	เมษายน	

2563	มสีาระส�าคญัคอืห้ามออกนอกเคหสถานทัว่ประเทศระหวา่ง	

22.00	น.	ถงึ	04.00	น.	ของวันรุ่งขึน้	ยกเว้นผูม้คีวามจ�าเป็น	หรอื

เป็นผู้ปฏิบัติงาน	ได้แก่	ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์	การธนาคาร	

การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค	ผลผลิตการเกษตร	ยา	เวชภัณฑ์	

เครื่องมือแพทย์	 หนังสือพิมพ์	 การขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิง	 การ

ขนส่งพัสดุภัณฑ์	 การขนส่งสินค้าเพื่อการน�าเข้าหรือส่งออก	

การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่า

ด้วยโรคติดต่อ	 การเข้าออกเวรท�างานผลัดกลางคืนตามปกต	ิ

หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน	 โดยมีเอกสาร

รับรองความจ�าเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง

และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อก�าหนด	

	 ต่อมาเม่ือวันที่	 10	เมษายน	ได้มีการออกข้อก�าหนด

เพิ่มเติมอนุญาตให้บุคคลบางประเภทอาชีพสามารถออกนอก

สถานที่ได้	 เช่น	 พนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือผู้ช่วย	 หรือเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	 ทหาร	 หรือ	 พลเรือน	 ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎหมายอื่น,		ผู้ป่วย	ผู้มีความจ�าเป็นต้องพบแพทย์และ 

ผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว	 หรือ	 แพทย์	 พยาบาล	 และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน

	 ผู้ท�าการการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน,	

การขนส่ง	 หรือ	 ขนย้ายประชาชน	 ได้แก่	 ผู้ขนส่งหรือขนย้าย

ประชาชน	 ไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการ	 หรือของตนเองเพื่อ

การเฝ้าระวัง	 หรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	 หรือ	 

ผู้เดินทางมาจาก	 หรือ	 ไปยังท่าอากาศยาน	 หรือสถานที่ขนส่ง	

ตามที่ทางราชการอนุญาต	 และให้เปิดท�าการได้,	 การบริการ	

หรือ	 การอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 ผู้บริการเฉพาะ

น�้ามันเชื้อเพลิงในสถานีน�้ามันเชื้อเพลิง	 ผู้บริการส่งสินค้า	 หรือ

อาหารตามสั่ง	ผู้บริการ	ตรวจสอบ	หรือซ่อมบ�ารุงไฟฟ้า	ประปา	

ระบบระบายน�้า	ระบบท่อส่งน�้ามัน	และก๊าชธรรมชาติ	ผู้บริการ	

จัดเก็บและก�าจัดขยะมูลฝอย	ผู ้บริการซ่อมแชมและปรับปรุง

โครงข่าย	 และอุปกรณ์ในการสื่อสาร	 โทรคมนาคม	 ผู้บริการ

ด้านธนาคาร	 ตลาดทุน	 ประกันภัย	 การกู้ภัย	 การป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัติ	 ผู้จ�าเป็นต้องต�าเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหต	ุ
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หรือจ�าเป็นต้องติดต่อราชการกับก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เจ้าหน้าที่	

ฝ่ายปกครอง	 หรือพนักงานสอบสวน,	 การประกอบอาชีพ	 

ซึง่จ�าเป็นต้องกระท�าภายในช่วงเวลาพิเศษ	ได้แก่	ผูเ้ข้าออกเวรยาม	กะ	

หรือการท�างานตามผลัดเวลาที่ก�าหนดไว ้ตามปกติของ 

ทางราชการ	เอกชน	โรงงาน	หรือ	การดูแลรักษาความปลอดภัย	

ผู้ประกอบอาชีพประมง	การกรีดยาง	การตรวจรักษาสัตว์

	 โดยบคุคลเหล่านัน้ต้องได้รับอนญุาตเป็นการเฉพาะราย

จากพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณีตาม	 ให้แสดงบัตรประจ�าตัว	

ประชาชน	 หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น	 และเอกสารรับรองความ

จ�าเป็น	 เอกสารเกี่ยวกับสินค้า	 บริการ	 การเดินทาง	 หรือหลัก

ฐานอืน่ๆ	 ต่อเจ้าหน้าที	่ และต้องปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัโรค

ที่ทางราชการก�าหนด	 รวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิ

ร่างกาย	

	 กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการทุกจังหวัดเตรียมความ

พร้อมก�าหนดมาตรการและดูแลประชาชน	 กรณีการยกระดับ

ปฏิบัติการยับยั้งโควิด-19	ดังนี้

	 1. จดัเตรยีมพืน้ท่ีรองรับการกักกันตวัของจังหวดั	(Local	

Quarantine)	

	 2. ชี้แจงท�าความเข้าใจกับประชาชน	 และทุกภาคส่วน

ถึงความจ�าเป็นในการปฏิบัติการ	 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัยไม่

เคลื่อนย้าย/เดินทาง	

	 3. วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า	

	 4. วางแผนจดัระบบการขนส่งสินค้า	 เคร่ืองอุปโภคบรโิภค	

สิ่งของจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 มีการก�าหนดจุด

บริการอาหาร	 เครื่องดื่ม	 เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/

ชุมชน	ให้ชัดเจนและอยู่ในแผนปฏิบัติการ

	 5. ให ้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให ้ ศูนย ์บริหาร

สถานการณ์โควิด-19	 กระทรวงมหาดไทย	 ทราบ	 ภายในเวลา	

18.00	น.	ทุกวัน	 เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	โควิด-19	ต่อไป

 ล็อคดาวน์บางพื้นท่ี
	 ในบางพื้นที่ที่มีการระบาดสูง	 ผู ้ว่าราชการจังหวัด 

ได้ออกประกาศห้ามการเดินทางข้ามเขต	 โดยมีการตั้งจุดตรวจ

บนเส้นทางคมนาคมสายหลัก

 เลื่อนการเปิดภาคเรียน
	 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ	

(ศธ.)	เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2563	โดย

ให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2563	

จากวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	เป็นวันที่	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	

2563	 โดยให้ปรบัวธิกีารเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสตูรที่

ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาของปีการศึกษา	2563

 ด้านการเงิน การคลัง
	 รัฐบาลได้ออกกฎหมาย	5	ฉบับ	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	

19	เมษายน	2563	เป็น	พ.ร.ก.จ�านวน	4	ฉบับ	และ	พ.ร.ฎ.จ�านวน	

1	ฉบับ	เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาล	และหน่วยงานรัฐ	ในการ

เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิไทย	ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19	ประกอบด้วย

 1. พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน

เพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม	ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 (คลิกอ่านรายละเอียด	 :	 http://www.ratchakit-

cha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF)

 2. พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ	ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	(คลิกอ่านรายละเอียด	

: h t t p : / /www . r a t c h a k i t c h a . s o c . g o . t h / D ATA /

PDF/2563/A/030/T_0006.PDF)

 3. พระราชก�าหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการ

เงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(คลิก

อ่านรายละเอียด	 :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

DATA/PDF/2563/A/030/T_0012.PDF)

 4. พระราชก�าหนดว่าด้วยการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 (คลกิอ่านรายละเอยีด	 :http://www.ratchakitcha.

soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF)

 5. พระราชกฤษฎีกาก�าหนดจ�านวนเงินฝากที่ได้รับ

การคุ้มครองเป็นการทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๖๓		(คลิกอ่านรายละเอียด	

: h t t p : / /www . r a t c h a k i t c h a . s o c . g o . t h / D ATA /

PDF/2563/A/030/T_0024.PDF)

	 โดยสรุปคือ	 ออก	 พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแล

เศรษฐกิจ	วงเงิน	 1	ล้านล้านบาท	คาดว่า	จะมีผลบังคับใช้

ภายในเดือน	 เมษายน	 2563	 และเริ่มกู้เงินได้เดือนพฤษภาคม	

2563	 แบ่งเป็น	 ด้านสาธารณสุขและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระ

ทบ	วงเงิน	6	แสนล้านบาท	ได้แก่	 เยียวยาประชาชน	6	 เดือน,	

เยียวยาเกษตรกร	และดูแลด้านสาธารณสุข

 งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
	 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้ตั้งงบประมาณไว้ใน

วงเงิน	 4	 แสนล้านบาท	 โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุน

เศรษฐกิจในพ้ืนที	่ ทัง้สนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้เศรษฐกจิ

ชมุชน	และสนบัสนนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในระดับพืน้ที	่ได้แก่

	 ออก	 พ.ร.ก.	 ให้อ�านาจธนาคารแห่งประเทศไทย	 ออก

ซอฟต์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ	 คือ	 SMEs	 วงเงิน	 5	

แสนล้านบาท	 เป็นสินเชื่อใหม่	 5	 แสนล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ย	

2%	ส�าหรับ	SMEs	ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน	500	ล้านบาท
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ให้ธนาคารพาณิชย์	 และ	 SFls	 พักช�าระหนี้ทั้งเงินต้นและ

ดอกเบ้ีย	6	เดอืน	ให้	SMEs	ท่ีมวีงเงินสินเชือ่ไม่เกิน	100	ล้านบาท

	 ออก	พ.ร.ก.	ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน	วงเงิน	4	แสน

ล้านบาท	 ด้วยการตั้งกองทุนรวม	 Corporate	 Bond	 Liquidity	

Stabilization	Fund	หรือ	BSF	และให้	ธปท.	ซื้อขายหน่วยลงทุน

ในกองทุนดังกล่าว

	 นอกจากนี้	ครม.	ได้เห็นชอบส�านักงบฯ	จัดท�าร่าง	ก.ม. 

โอนงบประมาณปี	 2563	 เพื่อรวมไว้ที่งบกลางใช้แก้ปัญหา 

โควิด-19

	 การใช้เงินกู้จะแยกเป็น	 3	ส่วน	คือ 1.	 ใช้เพื่อระบบ

สาธารณสุขโดยเฉพาะเพื่อดูแลป้องกันรักษาประชาชนทั้งหมด	

40,000	 ล้านบาท	 โดยในส่วนนี้ได้รวมเรื่องวัคซีนส�าหรับ

ประชาชนทุกคน	60	ล้านคนไว้แล้ว	2.	เงินเยียวยา	5,000	บาท

ส�าหรับลูกจ้างรายวันผู้ท�างานอิสระ	 และจะมีกลุ่มอื่นๆ	 เพิ่มเติม

ขึ้นมาอีกวงเงิน	555,000	ล้านบาท	และ	3.	ภายหลังปลอดจาก

การระบาดของโควิด-19	แล้วจะต้องมีการฟื ้นฟู	ประเทศใช้

วงเงิน	400,000	ล้านบาท

	 ส่วนการช่วยเหลือด้วยการให้เงินเยียวยาเกษตรกรจะ

ต้องรอให้	 พ.ร.ก.กู้เงินออกมาก่อน	 จากนั้นจึงก�าหนดหลัก

เกณฑ์การช่วยเหลือจะครอบคลุมอย่างไรบ้าง	 เพราะต้องเป็น

เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	โดยตรง	

	 การกู้ยืมเงินนี้จะท�าให้	 อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ	

GDP	ปี	64	อยู่ที่	57%	ซึ่งยังไม่เกินเพดาน

 เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 77 จังหวัด
	 กระทรวงการคลังได้ออกระเบียบ	ว่าด้วยเงินทดรอง

ราชการ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	 ที่ขยาย

วงเงิน	เป็น	50	ล้านบาท	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	ทั้ง	77	จังหวัด	

สามารถน�าไปจดัซือ้เครือ่งมือทางการแพทย์	เวชภัณฑ์	ยา	ให้กบั

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่	 หรือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดได้	 รายละเอียดขึ้นอยู่

กับแต่ละจังหวัดว่าจะหารือการด�าเนินการตามความเหมาะสม

บรรจุบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม	4	หมื่นต�าแหน่ง

	 ในวันที่	7	เมษายน	2563	คณะรัฐมนตรีได้มีมติตามที่

กระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	 เสนออนุมัติให้มีการบรรจุพนักงาน	

ลูกจ้าง	สาธารณสุข	กว่า	 4	หมื่นต�าแหน่งเป็นข้าราชการ	 เพื่อ

สร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 ต่อสู้กับโรคโควิด-19	 และ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน	

 มาตรการเยียวยาคนตกงาน
	 รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดย

การถูกเลิกจ้างงาน	 ชื่อ	 โครงการ	 “เราไม่ทิ้งกัน”	 จะจ่ายเงิน

เดือนละ	 5,000	 บาทต่อเนื่องเป็นเวลา	 3	 เดือน	 แก่ผู้ได้รับผล 

กระทบจริง	ที่มีคุณสมบัติครบ	3	 เงื่อนไข	คือ	 เป็นแรงงานที่ 

ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา	 33	 และได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19	 จริง	 โดยเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บ	 www.เราไม่ทิ้งกัน.

com	ตั้งแต่วันที่	28	มีนาคม	2563	ตลอด	24	ชั่วโมง	ไปจนกว่า

จะสิ้นสุดโครงการในเดือนมิถุนายน	2563

	 นอกจากนี้	 ครม.	 ยังเห็นชอบตามที่ส�านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 เสนอผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้	 เพื่อน�า

ไปช่วยเหลือเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

โควิด-19	จากเดิม	14	ล้านคน	เพิม่เป็นไม่เกิน	16	ล้านคน	จ่ายเงิน

ช่วยเหลือ	รายละ	5,000	บาท/เดือน	 เป็นเวลา	3	 เดือน	ตั้งแต่ 

วันที่	 24	 มีนาคม-30	 มิถุนายน	 2563	 ใช้เงินจากงบประมาณ

รายจ่ายปี	 2563	 ไม่เกิน	 70,000	 ล้านบาท	 และน�าเงินตาม	

พ.ร.ก.	เงินกู้มาช่วยเพิ่มไม่เกิน	170,000	ล้านบาท	รวมเงินรองรับ	

240,000	ล้านบาท

 ผู้สูงอายุกู ้ยืมเงินกองทุนได้พักหนี้
	 วันที	่10	เมษายน	2563	คณะกรรมการผูสู้งอายแุห่งชาติ	

มีมติออกมาตรการพักช�าระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู ้สูงอายุท่ีกู ้ยืม 

เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุทุกคน	 ซึ่งมีประมาณ	

4.1	หมื่นราย	โดยระยะเวลาพักช�าระหนี้	1	ปี	เริ่มตั้งแต่	1	เมษายน	

2563	-	31	มีนาคม	2564

	 ทั้งนี้	 ให้ผู้กู้แสดงเจตจ�านงในการขอพักหนี้โดยติดต่อ

กองทุนผู้สูงอายุ	หรือส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด	 หรือส่งจดหมายขอผ่อนผันการ

ช�าระหนี้ตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	โดยให้ผู้ค�้าประกัน	และพยาน	

2	 คนลงนาม	 พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนพร้อม

รับรองส�าเนา	และส่งกลับมายังส�านักงานพัฒนาสังคมฯ	จังหวัด	

หรือกองทุนผู้สูงอายุ	

 ส.ว. บริจาค 10 ล. พร้อมโอนงบคงเหลือคืน 25% 
	 22	เมษายน	2563	วุฒิสภา	มีมติให้มอบเงิน	จ�านวน	10	

ล้านบาท	ให้แก่	 “กองทุนชัยพัฒนาสู ้ภัยโควิด-19	 (และโรค

ระบาดต่างๆ)	มูลนิธิชัยพัฒนา”	และให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	ของวุฒิสภา	จ�านวน	93.3	ล้าน

บาท	 (ร้อยละ	 25	 ของวงเงนิคงเหลือฯ)	 เพือ่น�าเงนิไปช่วยเหลอื	

และคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือน

ต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ	จ�านวน	67.5	ล้านบาท	รวม

ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ	 ไปเยือนและ

รับรองแขกต่างประเทศ	 จ�านวน	 24.8	 ล้านบาท	 และค่าใช้จ่าย

ในการแลกเปลี่ยนข้าราชการส�านักงานวุฒิสภาไทยกับต่าง

ประเทศ	อีกจ�านวน	1	ล้านบาทคืน
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 หน่วยราชการคืนงบ
	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยราชการทุกภาคส่วนกัน

งบประมาณ	10	เปอร์เซ็นต์	จากเงินที่เหลืออยู่	ไปใช้แก้ปัญหา 

โควิด-19	

	 เมือ่วันที	่22	เมษายน	กองทัพบก	ได้ปรับลดงบประมาณ

ลงร้อยละ	 30	 ให้รัฐบาลน�าเงินไปใช้ฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบ 

จากการระบาดของเชื้อโควิด-19	 ชะลอการจัดซื้อรถยานเกราะ 

สไตร์เกอร์ไปในปีงบประมาณ	 2564-2565	 พร้อมเลื่อนการ

จัดหายุทโธปกรณ์อีกหลายโครงการ

	 วันที่	 24	 เมษายน	 2563	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 

ได้ตัดงบประมาณปี	 2563	จ�านวน	657	ล้านบาทที่ยังค้างจ่าย	

เพื่อให้รัฐบาลน�างบประมาณมาช่วยแก้ปัญหาจากโควิด-19	 

ซึ่งทุกส่วนราชการได้ตัดงบประมาณเหมือนกันหมด	

 ข้าราชการ มท. สละเงินเดือน
	 เมื่อวันที่	 17	 เมษายน	 2563	 ข้าราชการระดับสูงของ

กระทรวงมหาดไทย	 ทั้งฝ่ายการเมือง	 ฝ่ายประจ�า	 และ

รัฐวิสาหกิจ	 รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย	 ข้าราชการ

บ�านาญ	 และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย	 ได้พร้อมใจกัน

บริจาคเงินเดือนร้อยละ	 50	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 ร่วมบริจาคตาม

ความสมัครใจ	 และร่วมกันจัดตั้งกองทุนชื่อ	 “มหาดไทย	 ร่วม

ทุกข์	 ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19”	 ขึ้น	 โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้น	เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ

ประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	 องค์กร	

หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือ	 หรือไม่สามารถขอรับสิทธิ

ตามระเบียบของทางราชการได้	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การจัดตั้งกองทุนต่อไป

 ปรับลดงบปี 64 รับสถานการณ์โควิด-19
	 วันที่	21	เมษายน	2563	คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	รับทราบ

การปรับปรุ งรายละ เอียดงบประมาณรายจ ่ ายประจ� า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ที่ส่วนราชการต่างๆ	เสนอ	เพื่อรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(โควิด-19)

 คนตกงาน
	 วันที่	5	เมษายน	2563	สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบ

การและอุตสาหกรรมไทย	 ได้ประเมินผลกระทบการว่างงาน	

จากผลกระทบไวรสัโควดิ-19	 ทีส่่งผลกระทบรนุแรงต่อการจ้างงาน	

คาดว่าในเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนจะมีคนตกงาน

ไม่น้อยกว่า	6.5	ล้านคน

	 ส�าหรับผู ้ที่ว ่างงานจากการถูกเลิกจ้างซึ่งได้รับผล 

กระทบจนท�าให้นายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ	

จะได้รับเงินชดเชย	70%	ของค่าจ้างที่เคยได้รับ	โดยระยะเวลาที่

จ่ายจะไม่เกิน	200	วัน	หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง

จะได้รับเงินในอัตรา	45%	ของค่าจ้างที่เคยได้รับ	โดยระยะเวลา

ที่จ่ายจะไม่เกิน	 90	 วัน	 แต่หากเป็นกรณีว่างงานเนื่องจาก

เหตุสุดวิสัย	 ได้แก่	 กรณีนายจ้างไม่ให้ท�างานเพราะต้องกักตัว	

14	 วัน	 เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและกรณีหน่วยงาน

ภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว	ให้ลงทะเบียนขอรับ

ประโยชน์ทดแทนกับส�านักงานประกันสังคม

	 และโดยที่ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	 ที่มา

เข้าข่ายได้รบัความช่วยเหลือ	ได้แก่	ผูป้ระกนัตนตามมาตรา	39	 ,	

40	 และ	 54	 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 ซึ่งมีจ�านวน

ประมาณ	5	ล้านคน	รัฐบาลจึงขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ

ของมาตรการชดเชยรายได้ฯ	 ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระ

ทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 จากเดิม	

จ�านวน	 3	 ล้านคน	 เป็นจ�านวน	 9	 ล้านคน	 และให้ยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินสนับสนุนท่ีได้รับตามมาตรการ

ชดเชยรายได้ฯ	

 แจกเงินคนพิการสู้โควิด-19
	 เมือ่วนัที	่28	เมษายน	2563	คณะรฐัมนตร	ี(ครม.)	เหน็ชอบ

ตามทีก่ระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	 เสนอขอ

เงินเยียวยาเพ่ือช่วยเหลือผู ้พิการในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อ 

โควิด-19	ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ	จ�านวน	2	ล้านคน	คนละ	

1,000	บาท

	 ทั้งนี้	ครม.	ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้

พิการ	ที่อายุไม่เกิน	18	ปี	จ�านวน	1.2	แสนคน	จากเดือนละ	800	

บาท	เป็น	1,000	บาท	เริ่ม	1	ตุลาคม	2563	จากที่	ครม.	เมื่อวันที่	

28	มกราคม	2563	ได้มมีตเิหน็ชอบเพิม่เบีย้ผูพ้กิารเป็น	1,000	บาท	

แก่ผูถื้อบตัรผู้พกิารและมบัีตรสวัสดิการแห่งรฐั	 (ผูมี้รายได้ต�า่กว่า 

1	แสนบาทต่อปี)	จ�านวน	1	ล้านคน

 ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
	 วันที่	 28	 เมษายน	 2563	 นางนฤมล	 ภิญโญสินวัฒน์	

โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 แถลงภายหลังการประชุม

คณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 ว่า	 ที่ประชุม	 ครม.	 อนุมัติโครงการช่วย

เหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน	10	ล้านราย	วงเงินรองรับไม่

เกิน	150,000	ล้านบาท	โดยใช้เงินจาก	พ.ร.ก.เงินกู้ทั้งหมด	เพื่อ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	 และบรรเทา

ความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว

	 กลุม่เกษตรกรจะได้รบัเงนิช่วยเหลอืรายละ	 5,000	 บาท/

เดือน	เป็นเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	–	กรกฎาคม	
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2563	เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน	10	ล้านราย	ประกอบด้วย	

1.	 เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก	 ได้แก่	 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้

กับกรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมปศุสัตว์	 และกรมประมงจ�านวน	

8.43	 ล้านราย	 และ	 2.	 เกษตรกรเป้าหมาย	 กลุ่มที่	 2	 ได้แก่	

เกษตรกรทีอ่ยูร่ะหว่างการตรวจสอบข้อมลูการขึน้ทะเบียน	ไม่เกิน	

1.57	ล้านราย	รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน	150,000	ล้านบาท

ส�าหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร	 ยังมีเวลาถึงวัน

ที่	 15	 พฤษาภาคม	 ส�าหรับคนที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว	 ก็ขอให้

เข้าไปปรับปรุงข้อมูล	 เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตร	ประกาศ

ให้มีการปรับปรุงข้อมูลตั้งแต่	ปี	2560	ขอให้รีบด�าเนินการ	โดย

สามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม

การเกษตร

 พักช�าระหน้ีครู
	 เมื่อวันที่	29	เมษายน	2563	คณะกรรมการบริหารเงิน

ทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	 ได้ก�าหนด

มาตรการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ	 และนโยบายของ

รัฐบาล	 ในการช่วยเหลือและบรรเทาสภาพคล่องทางการเงินให้

กับผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	 (COVID-19)	 โดยได้ก�าหนดมาตรการพักช�าระหนี้เงินต้น	

และงดคิดดอกเบี้ยเงินกู้	เป็นเวลา	3	เดือน	ให้กับข้าราชการครู	ผู้

กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ	 ที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ	 หรือมีหนี้ค้าง

ช�าระตดิต่อกนัไม่เกนิ	3	เดอืน	และไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องด�าเนนิคดี	

หรอืการประนอมหน้ี	 โดยผู้ได้รับการพักช�าระหน้ีต้องมคีณุสมบตัิ

ตามที่ก�าหนด

 แจกหน้ากากอนามัยทั้งประเทศ 

	 โดยที่หน้ากากอนามัยเป็นส่ิงส�าคัญในการยับยั้งการ

แพร่เชื้อระหว่างบุคคล	ในวันที่	7	เมษายน	2563	ครม.	ได้อนุมัติ

งบกลาง	 รายการเงินส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	

จ�านวน	 801	 ล้านบาท	 เพื่อการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย	

โดยให้กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตาม

ก�าลังผลิต	 วิธีการแจกให้บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 เป็นผู้จัด

ส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย	

เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความ

เหมาะสม	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 เมษายน	 -	 ตุลาคม	 2563	ณ	

ปัจจุบันนี้	 ก�าลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่	 2.3	 ล้านชิ้นต่อ

วัน	 และคาดว่าจะเพิ่มก�าลังการผลิตได้เป็น	 2.8	 ล้านชิ้นต่อวัน	

ในเดือนพฤษภาคมนี้

 งดกิจกรรมศาสนาที่มีการชุมนุม
	 รฐับาลโดยส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิ ได้มีค�าสัง่

ให้ทกุวัดงดท�ากจิกรรมทกุอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมทางศาสนา	

วันส�าคญัทางพทุธศาสนา	และกจิกรรมวันสงกรานต์	เพือ่ป้องกนั

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	

	 ส�าหรับการปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาอิสลาม	 ส�านัก

จุฬาราชมนตรีก็ได้ขอให้งดการท�าละหมาดร่วมกันในมัสยิด	

และขอให้ท�าการละหมาดในบ้านเรือนของแต่ละคนเพื่อป้องกัน

การแพร่เชื้อ

	 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่	 10	เมษายน	2563	มีกลุ่มชาวไทย

จาก	5	จังหวัดภาคใต้	คือ	สงขลา	นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	และ

สตูล	 ที่ไปร่วมกิจกรรมดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซียจ�านวนหนึ่ง

เดินทางกลับเข้ามาในประเทศ	กลุ่มหนึ่งที่มีจ�านวน	111	คนพบ

ว่า	52	คนมีไข้สูง	ตรวจพบว่าติดโควิด-19	ถึง	42	คน	

	 และคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมดาวะห์ที่ประเทศอินเดีย

กลุ่มแรกจ�านวนกว่า	200	คน	ก็ถูกรัฐบาลอินเดียกักตัวเป็นเวลา

หนึ่งเดือนก่อนจะได้รับการประสานงานให้เดินทางกลับบ้านใน

วันที่	28	เมษายน

 การเมืองสามัคคี
	 เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	 2563	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	

โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว	แสดงความเห็นในฐานะผู้น�าฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎรว่า	 ฝ่ายค้านพร้อมร่วมมือรัฐบาล	 เพื่อจะฝ่า

วิกฤติโควิด-19	 ไปด้วยกัน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยังมีสมาชิกพรรค

ฝ่ายค้านอีกจ�านวนมากที่ออกมาโจมตีรัฐบาลว่าไม่สามารถจะ

บริหารจัดการสถานการณ์โควิดได้	 โดยยกประเด็นต่างๆ	 เช่น	

การแจกเงินคนละ	 5,000	 บาทแต่เฉพาะบางกลุ่ม	 การประกาศ	

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นการลิดรอนเสรีภาพ	 การปิดสถานศึกษาท�าให้

เด็กขาดโอกาสเรียน	 ปัญหาปากท้อง	 คนฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้

รับความช่วยเหลือ	เป็นต้น

	 ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2563	

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์	 มะลิสุวรรณ	 ส.ส.บัญชีรายชื่อ	 และโฆษก

พรรคภูมิใจไทย	(ภท.)	กล่าวว่า	ขณะนี้	ส.ส.	ของพรรคทุกคนไม่

ว่าจะแบบเขตหรือบัญชีรายชื่อ	พร้อมร่วมมือทุกฝ่าย	ไม่แบ่งแยก	

 เอกชนมอบกรมธรรม์ให้ จนท.แพทย์-อสม.
	 นายครีี	 กาญจนพาสน์	 ประธานกรรมการ	 บรษัิท	 บทีเีอส	 

กรุ๊ป	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัย

ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	และมอบกองทุน

สนับสนุนและเยียวยาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

ประกอบด้วย 1.	กรมธรรม์ประกันชีวิตส�าหรับแพทย์และพยาบาล	

50,000,000	 บาท	 2.	 กรมธรรม์ประกันชีวิตส�าหรับผู ้ช่วย

พยาบาล	เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค	10,000,000	บาท	 

3.	 กองทุนสนับสนุนและเยียวยาให้แก่	 อสม.	 10,000,000	 บาท	
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เพือ่สร้างขวญั	ก�าลงัใจ	และตอบแทนการท�าความดขีองบุคลากร

สาธารณสุขทั้งระบบ	400,000	คน	และ	อสม.	1,040,000	คน	ที่

เป็นก�าลังหลักของประเทศ	 ในการรับมือกับการระบาดของโรค

โควิด-19	อย่างต่อเนื่อง

 เปิดตัวเลขค่ารักษาโควิด-19
	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2563	 นพ.ทวีศิลป์	 วิษณุโยธิน	

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 หรือ	 ศบค.	 ได้เปิดเผยตัวเลขค่า 

ใช้จ่ายในการรกัษาผู้ตดิเชือ้โควดิ-19	ว่าสูงถงึรายละหน่ึงล้านบาท	

ท�าให้ไม่สามารถจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ	ได้ในเวลารวดเร็ว

ตามที่มีผู้เสนอแนะได้	 เพราะหากผ่อนคลายแล้วเกิดการติดเชื้อ

อีกเป็นจ�านวนหมื่นจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาล

 คนไทยอยากกลับบ้าน
	 การระบาดของโควิด-19	 ไปทั่วโลกท�าให้คนไทยทั้งที่

ไปท�างานและศึกษาในต่างประเทศได้รับความล�าบากในการใช้

ชีวิต	 มีความต้องการจะกลับบ้าน	 รัฐบาลได้วางมาตรการช่วย

เหลือผู้ต้องการกลับตามความจ�าเป็นเร่งด่วนและสอดคล้องกับ

มาตรการปิดประเทศของแต่ละประเทศ	

	 เช่น	เมื่อวันที่	24	เมษายน	สถานทูตไทยในอินเดียและ

ทางการอนิเดยี	 ได้ประสานน�าพระธุดงค์	 พระสงฆ์และผูแ้สวงบญุ

ชาวไทยที่ตกค้างในประเทศอินเดียและเนปาลจ�านวน	 342	 คน

เดินทางกลับ	 เพราะทั้งหมดได้ผ่านการเก็บตัวอย่างเป็นระบบที่

อินเดียแล้วมานาน	1	เดือนเต็ม	ทั้งหมดได้เดินทางโดยเครื่องบิน

เช่าเหมาล�า	โดยแบ่งเป็น	2	เที่ยวบิน	กลับประเทศไทย	และเข้าสู่

กระบวนการกักตัวในประเทศไทยอีก	14	วัน

 ใช้ช่องทางธรรมชาติเข้าประเทศ
	 ในมาเลเซียมีคนไทยตกค้างที่เดินทางโดยเครื่องบิน

เข้ามาในวันที่	23	เมษายน	จ�านวน	144	คน	แต่ยังมีแรงงานไทย

อกีจ�านวนมากท่ีไม่สะดวกทีจ่ะเดนิทางเข้าประเทศทางเครือ่งบนิ	

เดนิทางมาทางบกเพือ่จะผ่านเข้าตามชายแดน	มตีวัเลข	ณ	 วันที่	

21	 เมษายนว่า	 ในระหว่างวันที่	 18-20	 เมษายน	มีผู้ผ่านเข้ามา

ทางด่านพรมแดนสุไหงโก-ลกแล้วกว่า	 832	 คน	 ในจ�านวนนี้

เป็นผู้ที่เข้ามาอย่างถูกระเบียบ	157	คน	และลักลอบเข้าผ่านทาง

ช่องทางธรรมชาติอีกกว่า	 672	 คน	 เจ้าหน้าที่ได้ให้ทุกคนเข้าสู่

กระบวนการคดักรองโรคของกระทรวงสาธารณสุข	และเข้ากกักนั

ตัวยังศูนย์	Local	Quarantine	ของแต่ละพื้นที่เป็นเวลา	14	วัน

 คนตกงานกลับภูมิล�าเนา
	 เมื่อวันที่	 29	 เมษายน	2563	 ในจังหวัดภูเก็ตที่บริเวณ

ด่านตรวจคัดกรองระหว่างต�าบล	อาทิ	 ราไวย์	 ,	ฉลอง	 เป็นต้น	

ได้มีประชาชนที่มีภูมิล�าเนาต่างจังหวัด	 ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัด

ภูเก็ต	และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	

เนื่องจากไม่มีงานท�า	 ไม่มีเงินเดือนและไม่มีค่าเช่าบ้าน	 ได้ออก

มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิล�าเนา

จ�านวนมาก	 หลังจากจังหวัดภูเก็ตให้นายอ�าเภอทุกอ�าเภอแจ้ง

ก�านันผู้ใหญ่บ้านทุกท้องที่,	 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,	 นายก

เทศมนตรีเมืองกะทู้	 และนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง	 ท�าการ

ส�ารวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต	

เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดกรองและพิจารณาอนุญาต	 เพื่อลด

ความแออัดของประชาชนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

	 จากการสอบผู้ที่มาลงรายชื่อแจ้งความจ�านงขอเดิน

ทางออกนอกจังหวัดต่างกล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า	 หลัง

เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อตนเองเป็น

อย่างมาก	 เพราะสถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว	 ซึ่ง

ขณะนี้หยุดงานมาประมาณ	 1-2	 เดือน	 และเงินเก็บก็เร่ิมหมด	

ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน	และด�ารงชีพ	เพราะมีแต่รายจ่าย	ขณะที่

ไม่มีรายรบัเกิดขึน้เลย	 จงึต้องการกลบับ้าน	 เพราะอย่างน้อยมทีีอ่ยู่	

และมีอาหารการกินแม้จะไม่มีรายได้	พอทราบว่ามีการส�ารวจ

ความต้องการให้กลับบ้านก็รีบมาลงทะเบียนทันที	 และหวังว่า

จะได้รับอนุญาต	เพราะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกว่า	หากต้องอยู่

จะท�าอย่างไร

	 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า	ส�าหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต	 ครั้งที่	 24/2563	 ได้มีมติอนุญาตให้

ประชาชนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่	สามารถเดินทางออกจากจังหวัด

ภูเก็ตได้ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคมเป็นต้นไป	โดยมีเงื่อนไขคือต้อง

มีการลงทะเบียนผู้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากจังหวัดภูเก็ต	

ล่าสุดมีผู ้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้ว

จ�านวนกว่า	14,000	คน

 นักท่องเที่ยวตกค้างในภูเก็ต
	 เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 2563	 ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง

ภูเก็ตเปิดเผยตัวเลขว่า	 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างทั้งใน

ส่วนที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้	 และมีความประสงค์

อยูต่่อในจงัหวัดภเูกต็กว่า	 3	พนัราย	ทางจงัหวัดได้ประสานงาน

กงสุลแต่ละประเทศให้การช่วยเหลือ	 เช่น	 ประเทศฝรั่งเศสได้จัด

เครื่องบินเช่าเหมาล�ามารับกลับ	 แต่ยังมีนักท่องเที่ยวตกค้างอีก

จ�านวนมาก	

	 สนามบินภูเก็ตได้ประกาศปิดต่อตั้งแต่วันที่	 1	จนถึงวัน

ที่	15	พฤษภาคม	2563

	 กระทรวงมหาดไทยได้ผ่อนผันให้บุคคลท่ีวีซ่าหมดอายุ

ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	2563	จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนถึง	

30	 เมษายน	 2563	 และไม่จ�าเป็นต้องขอต่ออายุที่ส�านักงาน
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 1. จัดต้ัง	 “กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ 

โควิด-19”	โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้ว	จากกองทุนเพื่อการพัฒนา

อาเซียน	 กองทุนความร่วมมือกับจีน	 ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 และ

อาเซียนบวกสาม	 หรือเท่าที่สามารถตกลงกันได้	 เพื่อรองรับผล 

กระทบ	 ทั้งในระยะสั้น	 ในการเป็นทุนส�าหรับจัดซื้อชุดตรวจ	

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยัง

ขาดแคลนให้กับบุคลากรทางการแพทย์	 และในระยะยาว	 เพื่อ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นวัคซีน	และยา

 2. ใช ้ประโยชน์จากกลไกความร ่วมมืออาเซียน 

บวกสาม	 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 และเสนอให้ใช้ประโยชน์

จากกลไกความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว	 ร่วมกับการ

ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	(Big	Data)	และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด	 และ

ความท้าทายอื่นๆ	ในอนาคต

 3. ส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี

ดิจทิลัในมติต่ิางๆ	 ซึง่เป็นประเด็นทีผู่น้�าอาเซยีนบวกสามเหน็พ้อง

ในปีที่ผ่านมา	 ทั้งการศึกษา	 การติดต่อสื่อสาร	 และการค้า 

การลงทุน	พร้อมเร่งใช้เศรษฐกิจดิจิทัล	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	 และ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ	 โดยเฉพาะ 

ผู้ประกอบการ	MSMEs	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดผลก

ระทบจากข่าวปลอม

“พรรคกล้า” ได้สมาชิก 642 คนร่วมจัดตั้ง
	 เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	2563	ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	“กล้า”	ได้ยื่นรายชื่อสมาชิกจ�านวน	

642	 คน	 พร ้อมเอกสารเกี่ยวกับการรับเงินทุนประเดิม	

1,461,690.07	 บาท	 รายงานการประชุมพรรค	 รายละเอียด 

ข้อบังคับพรรค	เข้ายื่นต่อ	กกต.	เพื่อจดตั้งพรรคกล้า	

	 อย่างไรก็ตาม	 ยังพบว่ามีเอกสารบางส่วนที่ยังไม่

เรียบร้อย	นายทะเบียนพรรคการเมือง	กกต.	จึงขอให้ทางพรรค

ด�าเนินการให้ครบเพื่อจะเสนอ	กกต.	ขอความเห็นชอบรับจด

ทะเบียนต่อไป

	 ส�าหรับพรรคกล้านั้น	 มีนายกรณ์	 จาติกวณิช	 และ 

นายอรรถวิชช์	สุวรรณจินดา	อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์

เป ็นแกนน�าโดยทั้งคู ่ได ้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธปัิตย์เม่ือหลายเดือนก่อน

ตรวจคนเข้าเมือง	และไม่ต้องเสียค่าปรับ	500	บาทต่อวัน

	 ส่วนชาวต่างชาติที่ต้องครบก�าหนดแจ้งที่พักอาศัย 

ทุก	90	วัน	ตั้งแต่วันท่ี	26	มีนาคม	2563	จนถึง	30	เมษายน	

2563	ไม่ต้องมารายงานตัวแจ้งที่พักทุก	90	วัน

 ขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 1-31 พฤษภาคม
	 แม้ว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	 ในไทยจะอยู่ในระดับที่

ระบบสาธารณสุขรองรับได้	 แต่การที่ทั่วโลกยังมีการระบาดอยู่	

ท�าให้รัฐบาลตัดสินใจขยายเวลาการประกาศ	พ.ร.ก.ฉุกเฉินออก

ไปจากวันที่	1	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2563	โดยคงบางมาตรการ

ไว้	 เช่น	 การห้ามออกจากเคหสถานระหว่างเวลา	 22.00-04.00	

น.	 ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาราจักร	 ทางบก	 ทางน�้าและ

ทางอากาศ	 งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดย

ไม่มีเหตุจ�าเป็น	และงดการด�าเนินกิจกรรมคนหมู่มาก	

	 แต่จะมีการผ่อนปรน	เช่น	ให้เปิดร้านอาหารที่ไม่มีแอร์	

ร้านเสริมสวย	ตลาดสด	ห้างสรรพสินค้า	โดยก�าหนดมาตรการ

จัดการต่างๆ	ได้ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	เป็นต้นไป	ซึ่งจะมีการ

ประกาศให้ทราบต่อไป

 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก
	 ณ	วันที่	30	เมษายน	2563	มีรายงาน	ผู้ติดเชื้อโควิด-19	

จากประเทศต่างๆ	ทัว่โลก	รวม	3,219,240		ในจ�านวนนีม้ผีูเ้สยีชีวิต

รวม	228,194	และรักษาหายรวม	1,000,101

 5	ประเทศทีม่ผีูต้ดิเชือ้สูงสุด	เสียชวิีต	และรักษาหายแล้ว	

คือ

สหรัฐอเมริกา 	 ป่วย	1,064,194		 เสียชีวิต	61,656 

	 	 	 รักษาหาย	147,411

สเปน 	 	 ป่วย	236,899	 เสียชีวิต	24,275	

	 	 	 รักษาหาย	132,929

อิตาล ี	 	 ป่วย	203,591		 เสียชีวิต	27,682 

	 	 	 รักษาหาย		71,252

ฝรั่งเศส		 	 ป่วย	166,420	 เสียชีวิต	24,087	

	 	 	 รักษาหาย	48,228

อังกฤษ		 	 ป่วย	165,221		 เสียชีวิต	26,097 

	 	 	 รักษาหาย	ไม่มีตัวเลข

กองทุนอาเชียนต้านโควิด-19
	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2563	 คณะมนตรีประสานงาน

อาเซยีนได้จดัการประชมุผ่านระบบวดิิทัศน์ทางไกล	มมีตเิหน็พ้อง

ให้จัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหา	 COVID-19	 ในภูมิภาค	

เพ่ือให้ความช่วยเหลือพลเมืองอาเซียนในภูมิภาคและประเทศ 

ที่สามใน	3	แนวทาง	ดังนี้
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	 ช่วงสามสี่เดือนนี้ช่างมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากระทบกับ

วถิชีีวติคนค่อนโลกตัง้แต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ	 2019	 อนัเนือ่ง

มาจากการเกิดโรคอุบัติใหม่	 ค�าว่าโรคอุบัติใหม่เป็นค�าที่คนใน

แวดวงการแพทย์และสาธารสุขน�ามาใช้เรียกขานกับอาการ

(symptom)	ของโรค	โดยเฉพาะโรคติดเชื้ออุบัติใหม่	(Emerging	

Infectious	 Diseases)	 หมายถึง	 โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ	 ที่อาจ

เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย	ดังเช่นในอดีตที่โลกเราเคยพบกับ 

ไข้หวัดสเปน	 เมอร์ส	ซาร์ส	หรือแม้กระทั่งเอชไอวี	 เอดส์	ที่เกิด

จากการกลายพันธุ์และมีการติดต่อ	 แต่ยังหาทางป้องกันหรือ

รักษาไม่ได้อย่างเด็ดขาดจนต้องมีการศึกษาค้นคว้าของนัก

วทิยาศาสตร์การแพทย์	การระบาดของซาร์สเมือ่	 18	 ปีทีแ่ล้วในจนี	

อาจท�าให้การระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19	 ครั้งนี้	 ใน

เมืองอู่ฮั่น	สามารถรับมือได้อย่างดี	

	 ดงัน้ัน	จงึมกีารเก็บข้อมูลบคุคลจากท้ังผูป่้วย	ผูท้ีสั่มผัส

กับผู้ป่วย	 หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อ	 ในขณะเดียวกันก็ได้มีมาตรการต่างๆ	 ในการป้องกัน

การระบาดของเชื้อโรค	 เริ่มตั้งแต่การป้องกันตนเอง	 (personal	

protection)	โดยการใส่หน้ากากอนามัย	การเว้นระยะห่างทาง

สังคม	 (social	 distancing)	 และการกักตัวเองอยู่ภายในบ้าน	

(se l f 	 quaran t i ne ) 	 และยังมีมาตรการในการตรวจสอบ

บคุคลท่ีเดนิทางมาจากต่างประเทศ

ผ ่านด ่านตรวจคนเข ้า เ มือง	 

หรื อ ก า ร เ ข ้ า ไ ป ในสถานที่

สาธารณะ	ศาสนสถาน	อาทิ	วัด	

มสัยิด	หรอืสถานทีร่าชการ	อาคาร

ที่ท�าการ	 หรือโรงพยาบาล	 ก็ผ่าน

การคัดกรองโดยการใช ้ เครื่องวัด

อุณหภูมิหรือ	Thermo	scan	 	พร้อมทั้ง

ล้างมือบ่อย	ๆ	ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ	เพราะ

อาจไปหยิบจับวัตถุที่ติดเชื้อโรคจากการไอ	

จาม	และมีสารคัดหลั่งหลงเหลืออยู่		แต่	

เช่น	ชื่อ	ชื่อสกุล,	หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน,	วันเดือนปี

เกิด,	ที่อยู่,	อีเมล์,	ถิ่นที่อยู่	หรือแหล่งพ�านัก	หมายเลขโทรศัพท์,	

ข้อมูลบัตรเครดิต	 เป็นต้น	 ในช่วงวิกฤติที่มีการระบาดของโรค

อุบัติใหม่หรือโควิด-19	 (COVID-19)	นี้	ข้อมูลส่วนบุคคลนอกจาก

จะมีการจัดเก็บโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล

ของเอกชนแล้ว	ยังมีกระทรวง	กรม	และส่วนราชการอื่น	ๆ	อาทิ	

กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาต	ิกระทรวงการคลงั	สถาบนัการเงนิของรฐั	การท่า

อากาศยานแห่งประเทศไทย	 กองทัพ	 เป็นต้น	 หรือแม้กระทั่ง

สื่อมวลชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย	

	 เมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล	 การน�าเอาไปใช้	 และ

การเผยแพร่ข้อมลู	 ในระหว่างทีมี่การประกาศใช้พระราชก�าหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	ตั้งแต่วันที่	26	

มนีาคม	 2563	 อนัมมีลูเหตุมาจากการระบาดของโรค	 จงึถอืได้ว่า 

การกระท�าดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ภายในรัฐ	 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศข้อก�าหนดและข้อ

ห้ามต่างๆ	เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรัสหรือ

ประเด็นที่ผู้เขียนคิดว่ามีความส�าคัญกับคนทุกคน

บนโลกใบนีค้อื ข้อมลูส่วนตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็น

คนไข้ หรือกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง 

ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็น

ตัวบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

11Social Reform - Democracy Vol. May, 2020



สมชาติ เจศรีชัย

โควิด-19	 	 การที่ต้องมีการประกาศใช้พระราชก�าหนดดังกล่าว

เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วท�าให้มีผู้ติดเช้ือและ

แสดงอาการของโรคเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล	จนกระทัง่

มอีตัราการตายจากโรคดงักล่าวเพ่ิมขึน้โดยเฉพาะ 1)	 การระบาด

จากการชมุนมุแหล่งขนาดใหญ่หรืออยู่ชดิตดิกัน	 เช่น	 สนามกีฬา	

สถานบันเทิง	ฯลฯ		2)	การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของ

คนไทยและคนต่างชาติที่มาจากพื้นที่เสี่ยง	 ภัยพิบัติดังกล่าวจึง

ถอืว่าเป็นภยัพบิติัอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาตบ้ิานเมอืง	 จงึอาจ

พจิารณาได้ว่า	 การจดัเกบ็	 การใช้และการเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล

เหล่านัน้เป็นไปเพือ่ความปลอดภยั	(จากโรคโควดิ-19)	ของประชาชน	

	 อย่างไรก็ดี	 มีหลายฝ่ายห่วงกังวลต่อการน�าข้อมูลของ

ประชาชนไปเปิดเผยหลังกรณีมีผู ้โดยสารที่กลับจากต่าง

ประเทศแล้วลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ	แต่ไม่ยอมกักกัน

ตัวในสถานที่ที่รัฐจัดไว้และมีเจ้าหน้าที่ยินยอมให้	 152	 คน 

เดินทางกลับบ้านได้	 แล้วในวันต่อมาได้มีการน�าบัญชีรายช่ือ	

(name	list)	ของผูโ้ดยสารมาลงในส่ือสาธารณะว่าการด�าเนนิการ

ดังกล่าวจะเป็นละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือไม่	 แต่โดยที่การ 

เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นข้อมลูส่วนบคุคล	 แต่ก็เป็นการ

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเพ่ือความปลอดภัยโดย

รวมของประชาชนในการที่จะควบคุมโรค	โดยการใช้อ�านาจ

ตามประกาศพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	 ซึ่งหากรัฐไม่ใช้อ�านาจเด็ดขาดก็จะเกิดการปล่อยปละ

ละเลยจนน�าไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายจนไม่อาจควบคุมได้		

 ประเด็นส�าคัญที่อาจเกิดปัญหาว่าจะมีการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวหลังส้ินสุดสถานการณ์
การระบาดชองโรคโควิด-19 หรือส้ินสุดการประกาศ
พระราชก�าหนด ฯ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลหรือไม่?  
โดยที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ยกเว้น
การบังคับใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใช้หรือเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท�าการเก็บรวบรวม การ
ด�าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐไว้เฉพาะเพ่ือกิจการอัน
เป็นประโยชน์สาธารณะ แต่การจะพิจารณาว่าเข้าข่าย
ดังกล่าวหรือไม่ หากมีคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนดก็จะเกิด
ความชัดเจน และจะเป็นกรอบการด�าเนินการของ
บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป ในอนาคต
อาจมีเหตุการณ์ดังนี้ขึ้นมาอีก หากเรามีการ
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนโดยค�านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 
32 จะมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

12 ปฏิรูปสังคม - ประชาธิปไตย  พฤษภาคม 2563



 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข ้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับ
ใช้ครบทุกมาตราในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
ได้ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีกหนึ่งปี โดยคณะ
รัฐมนตรีได้อนุมัติร ่างพระราชกฤษฎีกาตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมเสนอ เมือ่ 
19 พฤษภาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงาน
และกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�านวนมาก
ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนี้

	 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนับ

ว่ามีการพัฒนาท่ียาวนานมาก	 ถ้าจะนับตั้งแต่การริเริ่มออก

กฎหมายภายใต้นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล

เมื่อปี	 2539	 จนมีการตั้งกรรมการขึ้นมาร่างกฎหมายครั้งแรก 

ในช่วงปี	 2540	 เราใช้เวลาถึง	 23	 ปี	 จึงได้มี	 พ.ร.บ.	 คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลออกมาใช้กันในวันนี้

	 ตลอดเวลายีส่บิกว่าปีท่ีผ่านมา	มกีารจัดท�าร่างกฎหมาย

ถงึ	5	ฉบบั	ผ่านรฐับาลหลายคณะ	รฐับาลชดุนายอภสิิทธิ	์เวชชาชวีะ

ส่งร่างกฎหมายไปยังรัฐสภาเมื่อเดือนตุลาคม	 2552	 รัฐบาล 

ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ได้เสนอร่างนี้อีกครั้งเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์	2556	รัฐบาลทหารได้ยืนยันร่างฉบับนี้ไปยัง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร	 อีกครั้ง

เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2557	

	 ต่อมากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกฉบับ	 ในชุด

กฎหมายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล	 โดยคณะรัฐมนตรี

มีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่	6	มกราคม	2558	ร่างฉบับนี้มีการ

ปรับแก้หลายครั้ง	จนในที่สุดรัฐบาลได้ส่งให้	สนช.พิจารณาและ	

สนช.ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2562	 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ	27	พฤษภาคม	2562	

	 ปรากฏการณ์นี้สะท้อนถึงความล่าช้าและสับสนของ

กระบวนการออกกฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลส ่วนบุคคลใน

ประเทศไทยอย่างชัดเจน	 ด้านหนึ่งเป็นผลของการที่ผู้มีอ�านาจ

รัฐไม่เคยให้ความส�าคัญและไม่สนใจเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัว

ของพลเมืองอย่างจริงจัง	 ประกอบกับความไม่มีเสถียรภาพของ

ระบอบการเมือง	 ที่ท�าให้กระบวนการนิติบัญญัติไม่สามารถท�า

หน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง	

	 ขณะเดียวกันก็สะท้อนความไม่เข้าใจของหลายฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นการ

มองการคุ้มครองข้อมูลเป็นเรื่องเทคโนโลยี	 ระบบฐานข้อมูล

คอมพิวเตอร์	หรือไอซีทีล้วน	ๆ	การมองเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพียงส่วนเดียว	ทัศนะที่

มองเห็นแต่ด้านความปลอดภัยทางกายภาพของข้อมูลหรือ

ระบบไซเบอร์เท่านัน้	 หรอืแม้แต่การมองการจดัการความปลอดภยั

ของข้อมูลด้วยข้ออ้างด้านความม่ันคงของชาต	ิทัง้ๆ	ทีก่ารคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

พลเมือง	 เป็นเรื่องการปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

และเป็นประเด็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเรื่องความเป็น

ส่วนตัวในมิติข้อมูล	ซึ่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลก�าลังมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งในโลกดิจิทัลในปัจจุบัน

	 กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 27	

พฤษภาคม	 2562	 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2562	

เป็นต้นมา	 โดยบังคับทันทีส�าหรับหมวด	 1	 และหมวด	4	 แต่

โดยที่มาตรา	2	ก�าหนดไว้ว่า	บทบัญญัติในหมวด	2,	3,	5,	6	

ภาพจาก	:	http://www.nhrc.or.th/
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2539

2540

2541

2543

2544

2545

2546

2547	

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

รัฐบาลชุด	นายอภิสทิธิ	์เวชชาชวีะ 

ส่งร่างกฎหมายไปยังรัฐสภา

เมื่อเดือนตุลาคม	2552

รัฐบาลในสมัย	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	

ได้เสนอร่างนี้อีกครั้งเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์	2556

รัฐบาลทหารได้ยืนยันร่างฉบับนี้

ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร	อีกครั้ง

เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2557

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกฉบับ

ในชุดกฎหมายขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ

เมื่อวันที่	6	มกราคม	2558

รัฐบาลได้ส่งให้	สนช.พิจารณาและ	สนช.ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	

2562	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ	 27	 พฤษภาคม	 2562	 โดยบังคับทันที

ส�าหรับหมวด	1	และหมวด	4

มาตรา	2	ก�าหนดไว้ว่า	บทบัญญัติในหมวด	2,	3,	5,	6	และ	7	และมาตรา	95	และ	

96	 ให้ใช้บังคับเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ดังนั้นกฎหมาย

ฉบับนี้เดิมจะใช้บังคับเต็มฉบับครบทุกมาตรานับแต่วันที่	 27	 พฤษภาคม	 2563	

เป็นต้นไป

แต่ล่าสุดบทบัญญัติเหล่านี้ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปจนถึงวันที่	 31	พฤษภาคม	2564	

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ	19	พฤษภาคม	2563

ริเร่ิมออกกฎหมายภายใต้

นโยบายด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของรัฐบาล

มีการตั้งกรรมการขึ้นมาร่างกฎหมายครั้งแรก

เป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูลคือหัวใจ
ของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน การ
ละเมิดล่วงล�้าความเป็นส่วนตัว
และการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
หรือเปิดเผย ท�าให้พลเมืองผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย
จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณ
มากมายมหาศาล กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงมี
ความส�าคัญอย่างยิ่งในบริบท
สังคมดิจิทัลวันนี้
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และ	7	และมาตรา	95	และ	96	ให้ใช้บังคับเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้เดิมจะ

ใช้บังคับเต็มฉบับครบทุกมาตรานับแต่วันที่	 27	 พฤษภาคม	

2563	 เป็นต้นไป	 แต่ล่าสุดบทบัญญัติเหล่านี้ถูกเลื่อนการบังคับ

ใช้ออกไปจนถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2564	ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อ	 19	 พฤษภาคม	 2563	 ที่อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาที่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

	 นับจากวันที่กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้	 ดูเหมือนจะมี

เพียงความเคลื่อนไหวของการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น

ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและการ

รบัสมคัรตลอดจนก�าหนดคณุสมบตัผิูส้มคัร	 และเพ่ิงมกีารแต่งต้ัง

ประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกันเมื่อ	19	พฤษภาคม	2563

	 ผลงานในหนึ่งปีท่ีผ่านมาส�าหรับการเตรียมการด้าน

ธรุการว่าด้วยการตัง้กรรมการและการตัง้ส�านกังาน	 น่าจะเอามา

เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

กฎหมาย	 ปลัดกระทรวงในฐานะประธานกรรมการข้อมูลส่วน

บุคคลชั่วคราว	 และรองปลัดกระทรวงในฐานะเลขาธิการคณะ

กรรมการระหว่างที่ยังไม่มีส�านักงาน	 องค์กรฝ่ายพลเมืองและ

พรรคการเมืองฝ่ายค้านน่าจับตาดูและตรวจสอบการท�างาน

ของกระทรวงดีอีในเรื่องนี้มากๆ

	 โลกปัจจุบันมีพัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลและ

การตดิต่อสือ่สารทีร่วดเรว็มาก	การเกบ็รวบรวมและการประมวลผล

ข้อมูล	 สามารถท�าได้ง่ายและรวดเร็วด้วยความสามารถของ

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งพัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยที่การ

ประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงจนไร้ขีดจ�ากัด	 ท�าให้การสืบค้น	

การเข้าถึง	 การเก็บ-รวบรวม-ประมวลผล	 การรับ-ส่ง	 และการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล	 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เกิดขึ้นในขอบเขตที่

กว้างขวาง	 เกิดขึ้นตลอดเวลา	 และเกิดขึ้นทั่วไปโดยไร้พรมแดน	

โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูลคือหัวใจของ

ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน	 การละเมิดล่วงล�้าความเป็นส่วนตัว

และการน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย	 ท�าให้พลเมืองผู้

เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหายจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใน

ปริมาณมากมายมหาศาล	 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในบริบทสังคมดิจิทัลวันนี้	 หลังจากที่

ทั้งรัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้ใช้ประโยชน์มากมายจากข้อมูล

ส่วนบุคคลของประชาชนกันด้วยความสะดวกสบายตลอดหลาย

ปีที่ผ่านมา

	 ประเทศไทยใช้เวลาในการออกกฎหมายนี้ถึง	23	ปี	จึง

มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งแรก	 คนไทยรอต่อ

มาอีก	 1	ปีเต็มด้วยความหวังว่าปลายเดือนพฤษภาคม	2563	

สิทธิพลเมืองจะได้รับการดูแล	 รักษา	 เยียวยา	 และคุ้มครอง	 

ครบถ้วนทุกมาตราตามบทบัญญัติเหล่านี้	แต่ตอนนี้แน่นอนแล้ว

ว่าคนไทยจะต้องรอต่อไปอีกหนึ่งปี	 กฎหมายนี้จึงจะได้เริ่ม

ท�าหน้าที่คุ ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองอย่าง

แท้จริง

 . . .ปรากฏการณ์นี้สะท ้อนถึงความล ่าช ้าและสับสนของ
กระบวนการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
อย่างชัดเจน ด้านหนึ่งเป็นผลของการที่ผู้มีอ�านาจรัฐไม่เคยให้ความ
ส�าคัญและไม่สนใจเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมืองอย่าง
จริงจัง ประกอบกับความไม่มีเสถียรภาพของระบอบการเมือง ที่ท�าให้
กระบวนการนิติบัญญัติไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ...
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