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1. บทน า
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ส่งผล

กระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง และครอบคลุมผู้คนมำก
ที่สุด มำกกว่ำวิกฤตกำรณ์ใดๆ ที่เคยเกิดขึ้น  ผู้คนล้วน
ได้รับผลกระทบทำงใดทำงหนึ่งไม่มำกก็น้อย แต่กลุ่ม
เปรำะบำงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทุนทำงสังคมน้อยกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ
ย่อมได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวน้อยกว่ำหำกปรำศจำกควำมช่วยเหลือจำก
ภำยนอก  และกลุ่มเปรำะบำงที่เรำจะกล่ำวถึงในครั้งนี้คือ
กลุ่มครอบครัว (ยำกจน) ที่มีเด็กเล็ก  ซึ่งได้รับผลกระทบ
ทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม
2. วิธีการศึกษา

กำรศึกษำครั้งนี้  เป็นกำรศึกษำแบบเร่งด่วน 
(rapid study) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือที่จะส ำรวจ
ผลกระทบของสถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อครอบครัว
ที่มีเด็กเล็ก เพ่ือน ำเสนอผลกระทบและข้อเสนอเชิง
นโยบำยต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่อไป  ส ำหรับวิธีกำร
ศึกษำครั้งนี้มีทั้งส่วนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเองและใช้ข้อมูล
จำกหน่วยงำนอื่น ดังนี้
• กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำม (face to face 

interview) จ ำนวน 100 ตัวอย่ำง สอบถำม
ครอบครัวที่มี เด็กเล็ก (อำยุไม่ เกิน 6 ปี )  และ
กระจำยให้มีลักษณะที่หลำกหลำย ได้แก่ ครอบครัว
สมบูรณ์ ครอบครัวแม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแม่
วัยรุ่น ครอบครัวแหว่งกลำง และครอบครัวต่ำงด้ำว  
โดยเก็บข้อมูลในชุมชนแออัด 4 พ้ืนที่  ได้แก่ 
คลองเตย เสือใหญ่ อ่อนนุช และหนองแขม   

• กำรจัดสนทนำกลุ่ม (focus group) 4 ครั้งใน 4 
พ้ืนที่  มีผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มครั้งละ 15 คน เป็น
ผู้ดูแลเด็กเล็กท่ีมำจำกครอบครัวสมบูรณ์ ครอบครัว
แม่ / พ่อ เลี้ ย ง เดี่ ยว  ครอบครั วแม่ วั ยรุ่ น  และ
ครอบครัวแหว่งกลำง  โดยได้รับควำมร่วมมือในกำร
เก็บข้อมูลและจัดกำรสนทนำกลุ่มจำกมูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลัม และคนที่มำร่วมสนทนำกลุ่ม   

• ใช้ข้อมูลกำรส ำรวจผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจ
และสังคม  ซึ่งเป็นกำรส ำรวจออนไลน์ในช่วง
ระหว่ำงวันที่ 27 เมษำยนถึงวันที่ 18 พฤษภำคม 
2563 โดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ร่วมกับ

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทยและ UNICEF  
จ ำนวน 27,986 ตัวอย่ำงทั่วประเทศ

3. ผลการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กำรส ำรวจโดยใช้แบบสอบถำมได้สอบถำม
ทั้งหมด 101 ครอบครัว มีจ ำนวนเด็กทั้งหมด 145 คน 
เป็นคนไทย 129 คน ไม่ใช่คนไทย 16 คน  เป็นเด็กที่อยู่
กับพ่อหรือแม่ (เลี้ยงเดี่ยว) ร้อยละ 23.4 ไม่ได้อยู่กับพ่อ
แม่ (ครอบครัวแหว่งกลำง) ร้อยละ 11.7 (ตำรำงที่ 1)

ในจ ำนวนเด็ก 145 คน มีเพียง 54 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 37.2 ที่ได้รับสิทธิ์จำกโครงกำรเงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นโครงกำรที่รัฐจะให้เงินอุดหนุนเด็กเล็ก
เดือนละ 600 บำทแก่เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรำยได้
เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บำทต่อคนต่อปี  และเมื่อพิจำรณำ
กลุ่มท่ีน่ำจะได้รับสิทธิ์คือพ่อ/แม่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐก็
พบว่ำ ร้อยละ 53.1 ของเด็กยังตกหล่นหรือไม่ได้รับเงิน
อุดหนุน (ตำรำงที่ 2)

ตารางท่ี 1 ลักษณะของครอบครัว

ตารางท่ี 2 การได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2

อำยุ
เด็ก

พ่อแม่อยู่ในครอบครัว (คน)
รวม

พ่อแม่อยู่ในครอบครัว (ร้อยละ)
อยู่
ทั้งคู่

แม่อยู่
พ่อ
อยู่

ไม่อยู่
ทั้งคู่

อยู่ทั้งคู่ แม่อยู่ พ่ออยู่
ไม่อยู่ทั้ง

คู่
0 29 4 1 2 36 80.6 11.1 2.8 5.6
1 21 9 1 4 35 60.0 25.7 2.9 11.4
2 16 3 3 1 23 69.6 13.0 13.0 4.3
3 11 2 1 3 17 64.7 11.8 5.9 17.6
4 10 2 2 3 17 58.8 11.8 11.8 17.6
5 4 5 1 4 14 28.6 35.7 7.1 28.6
6 3 0 0 0 3 100.0 0.0 0.0 0.0

รวม 94 25 9 17 145 64.8 17.2 6.2 11.7

เงิน
อุดหนุน
เด็กแรก

เกิด

กำรมีบัตรสวัสดิกำรแห่ง
รัฐ (คน)

รวม

กำรมีบัตรสวัสดิกำรแห่ง
รัฐ (ร้อยละ)

รวม
พ่อ/แม่

มี
คนใน
บ้ำนมี

ไม่มี
ใครมี

พ่อ/แม่
มี

คนใน
บ้ำนมี

ไม่มี
ใครมี

ไม่ได้ 17 16 58 91 53.1 61.5 66.7 62.8
ได้ 15 10 29 54 46.9 38.5 33.3 37.2
รวม 32 26 87 145 100 100 100 100



3.1 ผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อโควิด -19 ไม่

เพียงแต่ส่งผลกระทบด้ำนสุขภำพเท่ำนั้นยังส่งผลกระทบ
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคมต่อทุกคนเป็นวงกว้ำง โดยเฉพำะ
บุคคลและครอบครัวที่อยู่ในภำวะยำกจนหรือเป็นกลุ่ม
เปรำะบำง เช่น บุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยจำก
ไวรัส เด็ก คนพิกำร ผู้สูงอำยุ แรงงำนนอกระบบ คนไร้
บ้ำน แรงงำนข้ำมชำติ  จะได้รับผลกระทบในระดับที่
รุนแรงกว่ำกลุ่มคนทั่วไปในสังคม นอกจำกนี้กลุ่มคน
เหล่ำนี้ยังไม่สำมำรถที่จะรับมือและจัดกำรกับสถำนกำรณ์
ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ด้วยล ำพังตนเอง ในสภำวะเช่นนี้จึง
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐต้องให้กำรช่วยเหลือกลุ่ม
เปรำะบำงเหล่ำนี้โดยเร่งด่วน เพียงพอ และครอบคลุม 
ควำมเดือดร้อนทำงเศรษฐกิจของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 เกิดจำก
• รำยจ่ำยในครอบครัวเพ่ิมข้ึนเนื่องจำกสถำนเลี้ยงเด็ก 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของรัฐ หรือโรงเรียนปิดตำม
มำตรกำรควบคุมกำรระบำดของรั ฐ   ดั งนั้ น
ครอบครัวที่มี เด็กเล็กและขำดผู้ดูแล จึงต้องมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงผู้ดูแลเด็ก  รวมทั้งเด็กไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์จำกอำหำรกลำงวันและนมที่ศูนย์ฯ 
จัดเตรียมให้ ท ำให้เด็กต้องพ่ึงพิงครอบครัวมำกขึ้น  
นอกจำกนี้ยังต้องจัดหำอุปกรณ์ป้องกันไวรัส เช่น 
หน้ำกำกอนำมัย เจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์ ซึ่งมีรำคำ
สูงขึ้นตำมควำมต้องกำรที่เพ่ิมข้ึน

• รำยได้ของครอบครัวลดลง เนื่องมำจำกหลำย
สำเหตุ เช่น ไม่สำมำรถประกอบอำชีพปกติได้ 
เนื่ อ ง จ ำก  สถำนประกอบกำรปิ ดหรื อหยุ ด
ด ำเนินกำร ห้ำงร้ำน ตลำดนัดปิดตำมมำตรกำรของ
รัฐ  ผู้ประกอบอำชีพอิสระ เช่น หำบเร่แผงลอย 
แท็กซี่  วินมอเตอร์ ไชด์  มีจ ำนวนลูกค้ำลดลง 
เนื่องจำกมำตรกำร “อยู่บ้ำนหยุดเชื้อเพ่ือชำติ”  
เกษตรกรรำยได้ลดลงเนื่องจำกผลผลิตกำรเกษตร
ล้นตลำด เพรำะผู้ซื้อน้อยลง (ห้ำงร้ำนปิด ผู้บริโภค
ลดลง)  บำงครอบครัวที่เด็กยังเล็กมำก และไม่
สำมำรถหำผู้ดูแลที่สำมำรถไว้ใจได้ คนในครอบครัว
จ ำเป็นต้องออกจำกงำน เพ่ือมำดูแลเด็กเล็กเอง ท ำ
ให้ครอบครัวต้องสูญเสียรำยได้ไปอีกหนึ่งช่องทำง  

• ที่ส ำคัญพบว่ำครอบครัวที่มีเด็กเล็กได้รับผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจในสัดส่วนที่สูงกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็ก
เล็ก

ผลกำรส ำรวจครัวเรือนที่มีเด็กเล็กใน 4 พ้ืนที่
พบว่ำ ร้อยละ 60.7 มีรำยได้ลดลงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
50%  และร้อยละ 37.2 มีรำยจ่ำยเพ่ิมขึ้นมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 50%  ในขณะที่ส่วนใหญ่ตอบว่ำหนี้สินในระบบ
และหนี้สินนอกระบบไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลง (76.6 
และ 58.6 ตำมล ำดับ)  แต่มีครอบครัวที่มีเด็กเล็กร้อยละ 
13.8 มีหนี้สินนอกระบบเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50%  
และร้อยละ 22.1 มีหนี้สินนอกระบบเพ่ิมขึ้นน้อยกว่ำ 
50% (ตำรำงที่ 3)  ส ำหรับผลกระทบต่อกำรประกอบ
อำชีพของผู้หำรำยได้หลักในครอบครัว พบว่ำร้อยละ 
37.2 ถูกพักงำนหรือลดกำรจ้ำงงำน  ร้อยละ 21.4 มี
ยอดขำย (รำยได้) ลดลง  ร้อยละ 9 ต้องเลิกกิจกำร  ถูก
พักงำนและไม่ได้รับเงินเดือนร้อยละ 5.5 และมีผู้ที่ถูก
เลิกจ้ำงอีกร้อยละ 5.5 ในจ ำนวนนี้ร้อยละ 87.3 เป็นผู้ที่
ถูกเลิกจ้ำงโดยไม่ได้รับเงินชดเชย (ตำรำงที่ 4) 

ตารางท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงรายได้ รายจ่ายและหนี้สิน
เมื่อเทียบกับก่อนการระบาดโควิด-19 (ร้อยละ)

ตารางที่ 4 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการประกอบ
อาชีพของผู้หารายได้หลัก (ร้อยละ)

3

กำรเปลี่ยนแปลงเทียบกับก่อน
กำรระบำด

รำยได้ รำยจ่ำย
หนี้สินใน
ระบบ

หนี้สินนอก
ระบบ

ลดมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50% 60.7 2.8 3.4 1.4

ลดน้อยกว่ำ 50% 24.8 0 1.4 4.1

ไม่เปลี่ยนแปลง 11.7 30.3 76.6 58.6

เพ่ิมน้อยกว่ำ 50% 0 29.7 9 22.1

เพ่ิมมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 50% 2.8 37.2 9.7 13.8

ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ
ไม่ได้รับผลกระทบ 21.4
ถูกพักงำนเงินเดือนลด งำนจ้ำงลดลง 37.2
ถูกพักงำนไม่ได้เงินเดือน 5.5
ถูกเลิกจ้ำง ปลดออก ได้รับเงินชดเชย 0.7
ถูกเลิกจ้ำง ปลดออกจำกงำน ไม่ได้รับเงินชดเชย 4.8
เลิกขำย ปิดกิจกำร 9.0
ยอดขำยลดลง 21.4
Total 100.0



สอดคล้องกับผลกำรส ำรวจออนไลน์ระหว่ำง
วันที่ 27 เมษำยนถึงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563  จ ำนวน
ตัวอย่ำง 27,986 มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำกทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย  พบว่ำครอบครัวที่มีเด็กเล็กถูกกระทบจำก
โควิด-19 มำกกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็กในเกือบทุกด้ำน 
(ตัวเลขเทียบระหว่ำงสัดส่วนในครอบครัวมีเด็กกับสัดส่วน
ในครอบครัวไม่มีเด็ก)
• มีรำยได้ลดมำกกว่ำ (81% ในกลุ่มครอบครัวที่มีเด็ก

เล็กมีรำยได้ลดลง เทียบกับ 70% ในกลุ่มครอบครัว
ที่ไม่มีเด็กเล็กที่มีรำยได้ลดลง ) สำเหตุน่ำจะเป็น
เพรำะมีสัดส่วนคนท ำงำนไม่ประจ ำ หรือธุรกิจนอก
ระบบในครอบครัวมำกกว่ำ

• รำยจ่ำยเพ่ิม เมื่อเทียบกับก่อนโควิดมำกกว่ำ (มี 
13% ของครอบครัวที่มี เด็กเล็กมีรำยจ่ำยเพ่ิม
มำกกว่ำ 50% เทียบกับ 10%ในกลุ่มครอบครัวที่ไม่
มีเด็กเล็ก)

• หนี้ในระบบเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มำกกว่ำ (18% ของ
ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมีหนี้ในระบบเพ่ิมขึ้น เทียบกับ 
13% ของครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก) และหนี้นอก
ระบบก็เพ่ิมในสัดส่วนมำกกว่ำ (13% ของครอบครัว
ที่มีเด็กเล็กมีหนี้นอกระบบเพ่ิมขึ้น เทียบกับ 9% 
ของครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก)

• สำมำรถอยู่ในภำวะปิดเมืองแบบที่ผ่ำนมำได้ใน
ระยะเวลำสั้นกว่ำ เช่น ตอบว่ำอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน
มีสัดส่วนสูงกว่ำ (21% ของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 
เทียบกับ 18.5% ของครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก) 

แม้ว่ำเรำจะมีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือใน
รูปแบบเงินอุดหนุนแก่เด็กเล็กอำยุไม่เกิน 6 ปี ที่อยู่ใน
ครอบครัว ที่มีรำยได้เฉลี่ยของสมำชิกในครอบครัวไม่เกิน 
100,000 บำทต่อคนต่อปี รำยละ 600 บำทต่อเดือน  แต่
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำก็พบว่ำยังมีเด็กตกหล่นไม่ได้
รั บ เ งิ น อุดหนุนอยู่ จ ำนวนหนึ่ ง  (กำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรฯ ในปี 2561 พบว่ำตกหล่นร้อยละ 
30 เมื่อปรับเพ่ิมเกณฑ์รำยได้แล้วกำรตกหล่นอำจลดลง
แต่ไม่น่ำจะหมดไป)  ปัญหำกำรตกหล่นนี้เกิดได้หลำย
สำเหตุ เช่น ควำมสับสนในขั้นตอนกำรลงทะเบียนเพ่ือรับ
สิทธิ์ ควำมซับซ้อนของกระบวนกำรรับรองสถำนะควำม
ยำกจน ครอบครัวยำกจนบำงครอบครัวไม่มีบัญชีธนำคำร

หรือไม่มีเงินในกำรเปิดบัญชี บำงครอบครัวอยู่ในพ้ืนที่
ห่ำงไกลเดินทำงไม่สะดวก เป็นต้น

นอกจำกนี้ครอบครัวที่ก่อนหน้ำนี้ไม่จัดว่ำมีฐำนะ
ยำกจนเนื่องจำกมีเกณฑ์รำยได้สูงกว่ำที่ โครงกำรฯ 
ก ำหนดไว้ แต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจำกกำรเลิกจ้ำง 
รำยได้ลดลง และกลำยเป็นครอบครัวยำกจน  คนกลุ่มนี้มี
จ ำนวนไม่น้อยซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ
อย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้แน่ใจว่ำครอบครัวจะมีเงินเพียงพอ
ในกำรจัดหำอำหำรและของใช้ที่จ ำเป็นส ำหรับเด็กเล็กได้  
ดังนั้น ควำมครอบคลุมในด้ำนเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงไม่
เพียงพอในกำรรองรับต่อสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น และกำร
เกือบทุกครอบครัวมีรำยได้ลดลงจำกที่กล่ำวถึงแล้ว แสดง
ว่ำมี ‘คนจนกลุ่มใหม่’ เกิดขึ้น กล่ำวคือเป็นครอบครัวที่
เดิมมีรำยได้เกินกว่ำเกณฑ์เส้นควำมยำกจนหรือเกณฑ์
รำยได้ 100,000 บำทต่อคนต่อปี แต่ผลจำกโควิดท ำให้
รำยได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ ครอบครัวกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินอุดหนุน
มำก่อน (เพรำะรำยได้เกินเกณฑ์) จึงอำจนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรตกหล่นที่เพ่ิมขึ้น  แสดงถึงปัญหำกำรตกหล่น
ของผู้สมควรได้รับควำมช่วยเหลือมีควำมรุนแรงขึ้นกว่ำใน
ภำวะปกติ
3.2 ผลกระทบด้ำนสังคม

มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
ส่งผลให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กและสถำนรับเลี้ยงเด็กต้องปิด
ชั่วครำว กำรปิดศูนย์ฯ หรือสถำนเลี้ยงเด็กแม้ว่ำจะท ำให้
พ่อแม่ได้มีเวลำอยู่ใกล้ชิดกับลูกมำกข้ึน แต่ขณะเดียวกันก็
ส่งผลกระทบด้ำนสังคมอย่ำงน้อย 3 ประกำร ได้แก่

ด้านการ เลี้ ยงดู  เด็ กขำดผู้ ดู แลท ำ ให้บำง
ครอบครัวต้องพำเด็กออกไปท ำงำนด้วย ซึ่งบำงครั้ง
สถำนที่ท ำงำนก็ไม่ค่อยเหมำะสมส ำหรับเด็กเล็ก เช่น งำน
เก็บขยะ งำนตัดต้นไม้ งำนก่อสร้ำง เป็นต้น  หรือบำง
ครอบครัวต้องทิ้งเด็กเล็กไว้ตำมล ำพัง (ระยะสั้นๆ) ในช่วง
ที่ไปต้องออกไปท ำงำนหำรำยได้ (ขับวินมอเตอร์ไซด์)  ซึ่ง
นอกจำกจะท ำงำนได้ไม่เต็มที่แล้ว ยังอำจเกิดอันตรำยกับ
เด็กท่ีถูกทิ้งไว้ตำมล ำพัง

ด้านโภชนาการ  เด็กที่อยู่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กจะ
ได้รับอำหำรและนมตำมเวลำ  แต่เมื่อเด็กต้องอยู่บ้ำน 
บำงครั้ งก็ต้องทำนอำหำรเช่นเดียวกับผู้ ใหญ่ (เ พ่ือ
ประหยัดรำยจ่ำย) หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องกินข้ำวกับมำม่ำ
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หรือไข่  หลำยครอบครัวต้องเปลี่ยนมำซื้อนมกล่องให้เด็ก
กินแทนนมผงซึ่งมีรำคำแพง  ท ำให้เด็กได้รับสำรอำหำร
ไม่ครบถ้วน กินข้ำวได้น้อยลงเพรำะเมนูซ้ ำๆ เดิม  “ลูก
ผอมลงตั้งแต่ไม่ได้ไปศูนย์ฯ” (FG อ่อนนุช)

ด้านพัฒนาการ แม้ว่ำกำรที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กปิด
จะช่วยให้พ่อแม่มีเวลำอยู่กับลูกมำกขึ้น แต่เด็กก็ขำด
กิจกรรมหรือของเล่นที่ช่วยเสริมสร้ำงพัฒนำกำร และกำร
ที่ผู้ปกครองเกรงว่ำเด็กจะติดโควิดจึงไม่ค่อยให้ออกไป
ข้ำงนอก เด็กจึงต้องอยู่ในห้องแคบๆ ดูโทรทัศน์หรือเล่น
มือถือมำกขึ้น ท ำให้มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว เอำแต่ใจตัวเอง 
ขำดระเบียบวินัย “ลูกดื้อขึ้นมำก พูดก็ไม่ฟัง” (FG เสือ
ใหญ)่

ด้านสุขภาพและการเดินทาง กำรที่เด็กต้องอยู่
ในห้องแคบๆ ประกอบกับอำกำศที่ร้อน  เด็กบำงคนก็
เป็นผดผื่นส่งผลให้อำรมณ์หงุดหงิด ไม่เชื่อฟัง  แต่ในส่วน
ของกำรต้องพำเด็กไปรับวัคซีนตำมนัด จำกกำรสนทนำ
กลุ่มพบว่ำส่วนใหญ่ยังสำมำรถพำเด็กไปรับวัคซีนได้ตำม
ก ำหนด  โดยจะเดินทำงด้วยรถส่วนตัว (มอเตอร์ไซค์)  
แต่หำกต้องเดินทำงด้วยรถสำธำรณะก็จะมีปัญหำอยู่บ้ำง 
เพรำะจ ำนวนรถที่น้อยลง ท ำให้ต้องรอนำน นอกจำกนี้ 
ในกำรไปรับบริกำรก็จะต้องมีกำรป้องกันโดยให้เด็กเล็กใส่
หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ  อย่ำงไรก็ตำม จำกสถิติกำร
ให้บริกำรตรวจคัดกรองและกระตุ้นพัฒนำกำร  พบว่ำ
เด็กได้รับกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรตำมช่วงวัย
ลดลงเมื่ อ เทียบกับช่วง เวลำเดียวกันของปี  2562
หมำยควำมว่ำหำกเด็กมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ ก็จะเสียโอกำส
ในกำรได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร

ผลกำรส ำรวจครัวเรือนที่มีเด็กเล็กใน 4 พ้ืนที่พบว่ำ ร้อย
ละ 91 .7  ของครอบครั วที่ ตอบแบบส ำรวจได้ รั บ
ผลกระทบในด้ำนกำรจัดหำนมหรืออำหำรเสริมส ำหรับ
เด็กเนื่องจำกรำยได้ลดลง  ในขณะที่ร้อยละ 75.2 
กระทบต่อกำรจัดหำของใช้ส ำหรับเด็ก รวมทั้งของเล่น
เสริมพัฒนำกำร ร้อยละ 64.1 และร้อยละ 60.7 บอกว่ำมี
ปัญหำในกำรเดินทำงไปพบแพทย์เพ่ือรับวัคซีน และกำร
เดินทำง (ตำรำงที่ 5)
ตารางท่ี 5 ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการดูแลเด็กเล็ก

และผลกำรส ำรวจออนไลน์ระหว่ำงวันที่ 27 เมษำยนถึง
วันที่ 18 พฤษภำคม 2563 พบว่ำ
• ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมักมีผู้สูงอำยุอยู่ในครอบครัว

ด้วยมำกกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก (51% ของ
ครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก เทียบกับ 43% ของครัวเรือนที่
ไม่มีเด็กเล็ก) ท ำให้ dependency ratio สูงทั้งฝั่ง
เด็กและฝั่งคนแก่
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ที่มำ: กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข

ผลกระทบต่อเด็กเล็ก ไม่ใช่ ใช่
ร้อยละที่
มีปัญหำ

หำซื้อนม/ของใช้เด็กยำกขึ้น 81 64 44.1

นม/ของใช้เด็กรำคำแพงขึ้น 71 74 51.0

กำรไปหำหมอเพ่ือฉีดวัคซีนหรือตรวจตำมนัดไม่สะดวก 52 93 64.1

ไม่มีคนดูแลเด็ก ต้องเอำเด็กไปท ำงำนด้วย 68 77 53.1
รำยได้ลดลง จนกระทบต่อกำรจัดหำนมหรืออำหำร
เสริมส ำหรับเด็ก

12 133
91.7

รำยได้ลดลง จนกระทบต่อกำรจัดหำของใช้ส ำหรับเด็ก 36 109 75.2

กำรเดินทำงไม่สะดวก 57 88 60.7



• ครอบครัวที่มี เด็กเล็กถูกกระทบจำกมำตรกำร
ป้องกันโควิดในสัดส่วนที่สูงกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็ก
เล็ก (77% ของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เทียบกับ 
68% ของครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก) และเมื่อแยก
ตำมมำตรกำรปิดเมือง เช่่น เคอร์ฟิว ปิดร้ำนค้ำ 
จ ำกัดร้ำนอำหำร ห้ำมเดินทำง ครอบครัวที่มีเด็ก
เล็กก็ถูกกระทบมำกกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็ก

• ครอบครัวที่ มี เด็ก เล็กมีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำน้ อยกว่ ำ ครอบครั วที่ ไ ม่ มี เ ด็ ก เล็ ก 
(ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 27-31% ตอบว่ำแก้ปัญหำ
ไม่ได้  ส่วนครอบครัวที่ไม่มีเด็กมี 24-26% ตอบว่ำ
แก้ปัญหำไม่ได้)

3.3 กำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์โควิด-19
กำรสนทนำกลุ่มได้พูดคุยในประเด็นกำรปรับตัวต่อ
สถำนกำรณ์โควิด-19 ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเป็นอยู่ 
และกำรป้องกันดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัว 
โดยเฉพำะเด็กเล็ก
ในเรื่องรายได้และรายจ่าย
• ลดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น
• ท ำอำหำรกินเอง แทนกำรซื้ออำหำรส ำเร็จรูป
• ท ำอำหำรครั้งเดียว และกินหลำยมื้อ
• งดอำหำรเช้ำ กินแค่อำหำรกลำงวันและเย็น
ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
• ใส่หน้ำกำกอนำมัยเมื่อต้องออกไปข้ำงนอก
• ล้ำงมือด้วยสบู่บ่อยๆ
• หำกต้องออกไปท ำงำนข้ำงนอก เมื่อกลับเข้ำบ้ำนจะ

ไปอำบน้ ำเปลี่ยนเสื้อผ้ำทันที
• ไม่ให้ เด็กออกไปเล่นข้ำงนอก หำกออกไปก็ใส่

หน้ำกำกอนำมัย
3.4 โอกำสในกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือและสวัสดิกำร
จำกรัฐ
ควำมช่วยเหลือหรือสวัสดิกำรจำกรัฐ จะแยกเป็น 2 กรณี 
ได้แก่ สวัสดิกำรจำกรัฐที่มีอยู่ก่อนโควิด-19 และควำม
ช่วยเหลือทั้งจำกภำครัฐและเอกชนเมื่อเกิดสถำนกำรณ์โค
วิด-19
3.4.1 สวัสดิการจากรัฐที่มีอยู่ก่อนโควิด-19
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำกกำรส ำรวจพบว่ำ ร้อยละ 54
ของเด็กอำยุ 0-4 ปีไม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำเหตุที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจำก
• เข้ ำ ใจผิดว่ ำ เป็น เงินสง เครำะห์บุตรที่ ได้ จำก

ประกันสังคมเลยไม่ได้ไปลงทะเบียน 
• หำผู้รับรองรำยได้ไม่ได้เพรำะไม่ได้เป็นคนในพ้ืนที่ 

เป็นเพียงผู้เช่ำห้องอยู่
• ตำย ำย เป็ น ผู้ ดู แ ล เด็ ก  และแม่ เ ด็ ก ไม่ ไ ด้ ไ ป

ล งทะ เบี ยนขอรั บสิ ทธิ์ ไ ว้   ถ้ ำ ต ำยำยจะ ไป
ลงทะเบียนก็ต้ องไปแจ้ งควำมเ พ่ือน ำบันทึก
ประจ ำวันก่อนไปยื่นลงทะเบียน “เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ไม่เข้ำใจ ไม่ยอมลงบันทึกประจ ำวันให้ ยำยไม่มี
เวลำไปอีก เพรำะต้องดูแลหลำน” (FG เสือใหญ)่  

• ไปลงทะ เบียนที่ เ ขตแล้ วแต่ เ จ้ ำหน้ ำที่ ไ ม่ รั บ
ลงทะเบียนเพรำะรำยได้เกิน “หนูไปลงทะเบียนที่
เขต เค้ำถำมรำยได้ หนูบอกว่ำรำยได้ 10,000 บำท 
(ต่อเดือน) เค้ำบอกว่ำลงทะเบียนไม่ได้ รำยได้เกิน 
หนูไม่เข้ำใจว่ำกำรที่หนูต้องดิ้นรนท ำงำนเพ่ือหำเงิน
มำเลี้ยงลูก ท ำไมหนูกลำยเป็นคนไม่มีสิทธิ์” (FG 
อ่อนนุช)

เงินชดเชยกำรว่ำงงำนจำกประกันสังคม จำกกำร
สอบถำมพบว่ำส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินจำกประกันสังคม 
ซึ่งผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มก็ไม่ทรำบว่ำท ำไมจึงยังไม่ได้รับ
เงิน ท ำให้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับควำมช่วยเหลือใด ๆ เลย  
แต่ไม่ได้ไปลงทะเบียนโครงกำร “เรำไม่ทิ้งกัน” เพรำะ
ตนเองมีประกันสังคมอยู่แล้ว
3.4.2 ความช่วยเหลือเมื่อเกิดโควิด-19
เงินเยียวยำตำมโครงกำร “เรำไม่ทิ้งกัน” ครอบครัวส่วน
ใหญ่ได้รับเงินเยียวยำแล้ว แม้ว่ำบำงครอบครัวจะต้องไป
เสียเงินจ้ำงให้คนช่วยลงทะเบียนให้ บำงพ้ืนที่ต้องเสีย
ค่ำจ้ำงสูงถึง 2,000 บำท
“สินเชื่อฉุกเฉิน" ที่ให้กู้ 10,000 บำท ส ำหรับผู้ที่ประกอบ
อำชีพอิสระ ส่วนใหญ่เข้ำไม่ถึงสินเชื่อดังกล่ำว ส่วนใหญ่
เป็นเพรำะไม่มีข้อมูลหรือรำยละเอียดในกำรไปขอรับ
สินเชื่อ
ถุงยังชีพ ถุงยังชีพพระรำชทำนจะได้รับเฉพำะคนที่มี
ทะเบียนบ้ำน และผู้น ำชุมชนไปประสำนกับทำงเขต ส่วน
ใหญ่คนที่อยู่บ้ำนเช่ำจะไม่ได้รับถุงยังชีพพระรำชทำนหรือ
ถุงยังชีพจำกเขต  แต่จะได้รับถุงยังชีพจำกมูลนิธิ หรือ
บริษัทเอกชนมำแจก ส ำหรับสิ่งของที่อยู่ในถุงยังชีพ
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ส่วนใหญ่จะเป็นข้ำวสำร อำหำรแห้ง เช่น ปลำกระป๋อง 
มำม่ำ น้ ำมัน น้ ำปลำ  แต่ไม่มีของใช้หรือสิ่งของจ ำเป็น
ส ำหรับเด็ก

ผลกำรส ำรวจครัวเรือนที่มีเด็กเล็กใน 4 พ้ืนที่
พบว่ำส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครรับควำมช่วยเหลือ โดยให้
เหตุผลที่ไม่สมัครรับควำมช่วยเหลือว่ำ “รู้ว่ำตัวเองไม่มี
สิทธิ์จึงไม่ยื่น”  มีเพียงมำตรกำรเงินเยียวยำที่มีผู้สมัคร
ร้อยละ 55.2 และมีผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ร้อยละ 7.6 (ตำรำงที่ 6)
ตารางท่ี 6 การได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการ
ช่วยเหลือของรัฐ

ในขณะที่ข้อมูลกำรส ำรวจออนไลน์ระหว่ำงวันที่ 
27 เมษำยนถึงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 โดยส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ ร่วมกับสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ
ไทยและ UNICEF จ ำนวนตัวอย่ำง 27,986 มีผู้ตอบ
แบบสอบถำมจำกทุกจังหวัดในประเทศไทย พบว่ำ
• ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมีจ ำนวนครอบครัวยื่นขอเงิน

เยียวยำ 5,000 บำทน้อยกว่ำครอบครัวที่ไม่มีเด็ก
เล็ก (63% เทียบกับ 49%) แต่มีสัดส่วนคนที่ยื่น
แล้วไม่ได้เงินมำกกว่ำ (25.8% เทียบกับ 20.2%)

• ส ำหรับสำเหตุที่ไม่ได้เงิน พบว่ำเป็นเพรำะได้รับแจ้ง
ว่ำไม่มีสิทธิ์  21.7%  ยื่นแล้วไม่ได้รับกำรติดต่อ 
18.7%  ไม่ทรำบรำยละเอียดเลยไม่ได้ยื่น 9.1%  
อย่ำงไรก็ตำม ตัวเลขนี้ต้องใช้อย่ำงระมัดระวังเพรำะ
ช่วงกำรสัมภำษณ์โครงกำรเรำไม่ทิ้ งกันยังอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร

• อย่ำงไรก็ตำม ครอบครัวที่ยื่นขอรับเงินเยียวยำมี
ควำมเห็นว่ำกำรได้เงินเป็นสิ่งที่ช่วยมำกหรือมำก
ที่สุด (ครอบครัวที่มีเด็กเล็กมองว่ำเงินเป็นสิ่งที่ช่วย

มำกหรือมำกที่สุด 47% เทียบกับครอบครัวที่ไม่มี
เด็กเล็กมองว่ำเงินเป็นสิ่งที่ช่วยมำกหรือมำกที่สุด 
40%)

3.5 ข้อเสนอแนะต่อนโยบำยช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจ
และสังคม

แม้ว่ำทุกคนจะพยำยำมปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ 
และบำงส่วนก็ได้รับกำรเยียวยำแล้ว แต่ผู้ เข้ำร่วม
สนทนำกลุ่มก็ยังต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
• ขอให้เพ่ิมเงินอุดหนุนเด็กเป็น 1,000 บำทต่อเดือน
• ให้เงินเยียวยำเป็นระยะเวลำ 6 เดือน จ ำนวนเงิน

ไม่จ ำเป็นต้องถึง 5,000 บำท “แต่อย่ำทิ้งเรำ”
• ให้สำมำรถกู้เงินสะสมของตนเองจำกประกันสังคม

ได้
• ให้สำมำรถกู้ เงินมำใช้จ่ำยในยำมยำกล ำบำก 

ปัจจุบันต้องไปกู้นอกระบบ เสียดอกเบี้ยสูงมำก
• ถุงยังชีพ อยำกให้แจกทุกเดือน และเพ่ิมนม และ

ของใช้จ ำเป็นส ำหรับเด็กในถุงยังชีพด้วย
• ข้อเสนอแนะต่อมำตรกำรป้องกันโควิด-19 คือ ยัง

ไม่อยำกให้เปิดประเทศ
3.6 สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

แม้ว่ำครอบครัวที่มีเด็กเล็กและมีรำยได้เฉลี่ยไม่
เกิน 100,000 บำทต่อคนต่อปี จะสำมำรถได้รับเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิดรำยละ 600 บำทต่อเดือน ตั้งแต่
แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ  แต่ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำก็
พบว่ำยังมีเด็กตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุน ซึ่งเกิดได้
หลำยสำเหตุ เช่น ควำมสับสนในขั้นตอนกำรลงทะเบียน
เพ่ือรับสิทธิ์  ควำมซับซ้อนของกระบวนกำรรับรอง
สถำนะควำมยำกจน ครอบครัวยำกจนบำงครอบครัวไม่
มีบัญชีธนำคำรหรือไม่มี เงินในกำรเปิดบัญชี  บำง
ครอบครัวอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกลเดินทำงไม่สะดวก หรือเกิด
จำกควำมเข้ำใจผิดในเกณฑ์กำรได้รับเงินอุดหนุนของ
เจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น

และเมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโค
วิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทำงเศรษฐกิจในวงกว้ำงมำกกว่ำ
วิกฤตใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมำก่อน แม้รัฐจะมีมำตรกำร
ช่วยเหลือ เยียวยำเพ่ือลดผลกระทบออกมำหลำย
มำตรกำร แต่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กเหล่ำนี้กลับเข้ำไม่ถึง
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มำตรกำรช่วยเหลือของรัฐ
ไม่ได้
สมัคร

ได้สิทธิ์
สมัครแต่
ไม่ได้สิทธิ์

สมัครยัง
ไม่รู้ผล

เงินให้เปล่ำจำกรัฐบำล (เช่น
เดือนละ 5,000 บำท)

44.8 46.9 7.6 0.7

มำตรกำรช่วยเหลือด้ำนสินเชื่อ
เพ่ือประชำชน

95.2 1.4 - 3.4

มำตรกำรช่วยเหลือสินเชื่อเพ่ือ
ผู้ประกอบกำร

100.0 - - -

กำรเพ่ิมสวัสดิกำรแก่ ผู้สูงอำยุ 
เด็ก ผู้พิกำร

68.3 0.0 26.2 5.5

กำรฝึกอบรมอำชีพ 98.6 1.4 - -



ถึงหรือเข้ำถึงได้น้อยกว่ำครอบครัวกลุ่มอ่ืนๆ นอกจำกนี้ 
วิกฤตโควิด-19 ได้ท ำให้ครอบครัวที่ก่อนหน้ำนี้ไม่จัดว่ำมี
ฐำนะยำกจน แต่เมื่อได้รับผลกระทบจำกกำรเลิกจ้ำง 
รำยได้หรือยอดขำยลดลง ได้กลำยเป็นครอบครัวที่ตก
เกณฑ์รำยได้ (กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำรเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิด) คนกลุ่มนี้มีจ ำนวนไม่น้อยซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้แน่ใจว่ำครอบครัว
จะมีเงินเพียงพอในกำรจัดหำอำหำรและของใช้ที่จ ำเป็น
ส ำหรับเด็กเล็กได้  ดังนั้น เพ่ือให้ครอบครัวกลุ่มนี้ได้รับ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที ไม่มีปัญหำกำรตกหล่น
ของผู้ที่สมควรจะได้รับควำมช่วยเหลือ จึงควรพิจำรณำให้
เ งิ น อุดหนุน เด็ กแรก เกิ ดแบบถ้ วนหน้ ำ  เ พ่ื อ เป็ น
หลักประกันว่ำเด็กทุกคนจะได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม
แม้ว่ำครอบครัวจะมีรำยได้ลดลง
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