
รายงานรวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาด

โรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย



ส่วนที่ 1 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาวะเศรษฐกิจ



การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้และการจ้างงานเป็นประวัติการณ์

การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยในระดับที่รุนแรงกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี พ .ศ . 2540-
2541 และในปี พ .ศ .  2551-2552 ซึ่งหมายถึงครัวเรือนไทยโดน
ผลกระทบจากโควิด-19โดยสูญเสียรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมี
นัยส าคัญ
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GDP ของประเทศไทยในปี 2536-2564
มูลค่าตามราคาคงที่, ปรับผลของฤดูกาล [1]
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อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ขณะที่การจ้างงาน
ในเขตเมืองปรับตัวลดลง สวนทางกับการจ้างงานในพื้นที่ชนบทที่เพิ่มสูงขึ้น 
ซึ ่งสะท้อนว่าแรงงานอพยพกลับภูมิล า เนา นอกจากนี ้ยังพบว่าแรงงานที่
ท างานต่ าระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 ก่อนจะกลับ
สู่ระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563

สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP ปรับสูงขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 2
ของปี พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับช่วงการระบาดระลอกแรก และการเริ่ม
ประกาศใช้มาตรการปิดเมืองในระดับจังหวัด

จ่านวนผู้ว่างงานและผู้ท่างานต่่าระดับ
พันคน [2]
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สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP
ร้อยละต่อ GDP (มูลค่าตามราคาปัจจุบัน) [3]

ที่มา: [1] ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (21 ก.พ. 2565). ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2564 [ชุดข้อมูล]. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. [2] ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (22 ธ.ค. 2564). ส ารวจภาวะการท างานของประชากร
2564 (ไตรมาสที่ 3: ก.ค. - ก.ย. 2564) [ชุดข้อมูล]. ส านักงานสถิติแห่งชาติ. [3] ธนาคารแห่งประเทศไทย. (ต.ค. 2564). รายงานนโยบายการเงิน ก.ย. 2564. ค านวณโดยผู้เขียน

โควิด-19 โควิด-19

https://www.nesdc.go.th/nesdb_en/article_attach/QGDP-CVM2021-Q4-statistics-V3.xlsx
http://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/social/labour/LaborForce/2021/Excel_q3_64.rar
https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/Monetary%20Policy%20Report/MPREng_September2021.pdf


องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของการจ้าง
งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนหน้า [1] 

จากผลการวิจ ัยของเนื ้อแพร  เล็ก เฟื ่องฟูและทีมงาน 
(ปี พ .ศ .  2563) มีการระบุว่าการระบาดของโควิด 19 
ส่งผลกระทบต่อแรงงานที ่จ าเป็นต้องพบปะใกล้ชิดกับ
ผู้อื่นหรือไม่สามารถท างานจากที่บ้านได้ โดยการศึกษา
ระบุว่าอาชีพที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด 
ได้แก่ ครูระดับอนุบาล พนักงานเสิร ์ฟในร ้านอาหาร 
พนักงานท าความสะอาด และมัคคุเทศก์ ยิ ่งไปกว่านั ้น
แรงงานที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 มากกว่าแรงงานที่มีรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบที่ว่าเงินออมของครัวเรือนรายได้น้อยปรับลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงที่โควิด-19 ระบาด

โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจ้างงานในภาคการผลิต การก่อสร้าง การค้า การโรงแรม ภัตตาคารและการท่องเที่ยว

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อครัวเรือนยากจน
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สัดส่วนของครัวเรือนแบ่งตามระดับรายได้และระดับผลกระทบกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ
ตัวอย่างอาชีพ

ไม่จ าเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิด จ าเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิด

ขาดความ
ยืดหยุ่นในการ
เลือกสถานที่

ท างาน

มีความยืดหยุ่น
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สถานที่ท างาน

ที่มา: [1] ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (22 ธ.ค. 2564). ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 2564 (ไตรมาสที่ 3: ก.ค. - ก.ย. 2564) [ชุดข้อมูล]. ส านักงานสถิติแห่งชาติ. [2] Lekfuangfu, N., Piyapromdee, S., Porapakkarm, P., and Wasi, N. (2563). On Covid-19: New 
Implications of Job Task Requirements and Spouse’s Occupational Sorting (Discussion Paper No. 133). สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์. 

ในไตรมาสที่ 2 ปี พ .ศ . 2563 การจ้างงานลดลงอย่างมากจาก
ภาคการผลิต ภาคก่อสร้างและภาคเกษตรกรรม ต่อมาการจ้าง
งานเพิ่มขึ้นบ้างในไตรมาสที่ 3 ปี พ .ศ. 2563 แต่ปรับลดลงอีก
ครั ้งในไตรมาสที่ 3 ปี พ .ศ .  2564 โดยเฉพาะการจ้างงานใน
ธุรกิจโรงแรม และการบริการด้านท่องเที่ยว

http://www.nso.go.th/sites/2014en/Survey/social/labour/LaborForce/2021/Excel_q3_64.rar
https://www.pier.or.th/dp/133/


6.24 6.84

2,763 2,762 

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

0

5

10

15

20

2553 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

สัดส่วนคนจน (ร้อยละ) เส้นความยากจน (บาท/คน/เดือน, แกนขวา)

สถานการณ์โรคระบาดที่ยืดเยื้อส่งผลให้ปัญหาความยากจนรุนแรงขึ้น

ดัชนีความยากจน [1]

ในปี พ.ศ. 2563 มีคนไทยที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนเพ่ิมขึ้นประมาณ 400,000 คน ท าให้อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.84 จาก 6.24 ในปี พ.ศ. 2562 โดยการระบาดของโควิด-
19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขตเทศบาล นอกจากนี้ ช่องว่างความยากจนยังปรับกว้างขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้ของคนจนปรับลดลงห่างจากเพดานเส้นความยากจนออกไป
มากขึ้น

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (กันยายน พ.ศ. 2564). 
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563. 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972


แม้เงินช่วยเหลือทางสังคมในยามฉุกเฉินของภาครัฐไม่ได้มุ่งเป้าเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนโดยตรง แต่มีส่วนช่วยพยุงฐานะการเงินของครัวเรือนยากจนและ
คิดอัตราการช่วยเหลือแบบก้าวหน้า ครัวเรือนยากจนจึงได้รับความช่วยเหลือ

มากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่า
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ครัวเรือนยากจนมักเป็นครัวเรือนที่มีอัตราการพ่ึงพิงสูงหรือเป็นครัวเรือนแหว่งกลาง ในขณะที่มีสัดส่วนคนจนของเด็กเล็กสูงที่สุด

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ก.ย. 2563) รายงานการวเิคราะหส์ถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าในประเทศไทย ปี 2562. 
(ก.ย. 2564). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าในประเทศไทย ปี 2563. หมายเหตุ: ครัวเรือนที่มีอัตราการพึ่งพิงสูง ได้แก่ ครัวเรือนที่มีเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ

การคุ้มครองทางสังคมมีบทบาทส่าคัญในการรองรบัผลกระทบของโควิด-19 ส่าหรับครัวเรือนรายได้น้อย

“...แม้เงินช่วยเหลือทางสังคมในยามฉุกเฉินของภาครัฐไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนโดยตรง แต่มีส่วนช่วยพยุงฐานะการเงินของครัวเรือน
ยากจนและคิดอัตราการช่วยเหลือแบบก้าวหน้า ครัวเรือนยากจนจึงได้รับ

ความช่วยเหลือมากกว่าครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงกว่า”

การคุ้มครองทางสังคมเข้าถึง

ล้านราย หรือคิดเป็น

ของครัวเรือนไทย
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ของครัวเรือนแหว่งกลาง (ครอบครัวที่มีสมาชิกรุ่นปู่ย่าตายายและ
ข้ามไปสู่รุ่นหลาน แต่ขาดรุ่นพ่อแม่อาศัยด้วยกัน) ในปี พ.ศ. 2563 
เป็นครัวเรือนยากจน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ที่ร้อยละ 14.2 
โดยปรับเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดจากทุกกลุ่มครัวเรือน

ที่มา: ธนาคารโลก. (2564). Towards Social Protection 4.0 : An Assessment of Thailand’s Social Protection and Labor Market Systems. 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=10857
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35695


ส่วนที่ 2 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวที่มีเด็กเล็กและเยาวชน



ถูกเลิกจ้าง ปลดออก 
ได้รับเงินชดเชย 

ครัวเรือนสูญเสียรายได้ สวนทางกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีข้อจ่ากัด 

การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินจากช่วงก่อนการระบาด , เม.ย.-พ.ค. 2563
ร้อยละของผู้ปกครองเด็กเล็ก (0-6 ปี) ในกรุงเทพมหานครท่ีท าการส ารวจ
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ถูกเลิกจ้าง ปลดออกจากงาน 
ไม่ได้รับเงินชดเชย

เลิกขาย ปิดกิจการ

ยอดขายลดลง

ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการประกอบอาชีพของผู้หารายได้หลัก , เม.ย.-พ.ค. 2563
ร้อยละของผู้ปกครองเด็กเล็ก ในกรุงเทพมหานครท่ีท าการส ารวจ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ปกครองสูญเสียรายได้ สวนทางกับรายจ่ายภายในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีข้อจ ากั ด โดยในช่วงต้นปี พ .ศ. 2563 การระบาดระลอกแรก
ส่งผลให้รายจ่ายของครัวเรือนรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ มีรายงานการส ารวจความคิดเห็นผู้ปกครองในช่วง เม .ย.-พ.ค. พ.ศ. 2563 พบว่าผู้ปกครองเด็กเล็กส่วนใหญ่ถูกลดค่าจ้างหรือลดชั่วโมงท างาน ตามมา
ด้วยการถูกเลิกจ้าง ขณะที่ผู้ประกอบการเผชิญกับยอดขายที่ลดลง และมีการปิดกิจการ ในขณะที่ผู้ปกครองเกือบหนึ่งในสี่นั้นไม่ได้รับผลก ระทบใด ๆ

ที่มา: องค์การยูนิเซฟและสถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2563). ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครอบครัวเปราะบาง: ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก. 
หมายเหตุ: ส ารวจออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 27 เม.ย. -18 พ.ค. 2563

https://www.unicef.org/thailand/media/6206/file/COVID-19%20Impact%20on%20young%20children.pdf


เพิ่มขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง ลดลง

ครัวเรือนสูญเสียรายได้ สวนทางกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีข้อจ่ากัด (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายจากระดับก่อนโควิด-19 ระบาด
ร้อยละของครัวเรือนที่ท าการส ารวจ
ส ารวจในช่วงระหว่างวันที่ 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 2563 [1]

คือ ตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู
บุตรในปี พ .ศ . 2564 ซึ่งสูงกว่าเส้นความยากจนในปี พ .ศ. 2563      
ที่ 2,762 บาท สถิติดังกล่าวสะท้อนว่าครัวเรือนรายได้น้อยประสบ
ความยากล าบากในการรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลเลี้ยงดูบุตร [2]

คืออัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายส าหรับ
กิจกรรมการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 โดยผู้ปกครองประมาณร้อยละ 
33.9 หันไปใช้เงินกู้จากธนาคาร ในขณะที่ร้อยละ 30.9 จ าเป็นตัว
ยืมเงินจากญาติและเพื่อนฝูง [3]

63.7
33.6

2.7

สุขอนามัย
63.738.8

37

24.2

อาหารและเครื่องดื่ม

38.8 68.523.9

7.6

สาธารณูปโภค

68.5

ของผู้ปกครองที่ส ารวจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 
พ.ศ. 2564 แสดงความกังวลเกี่ยวกกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ของบุตรเกี่ยวกับสภาพคล่องเพื่อการศึกษา [4]

ในช่วงการระบาดระลอกแรกในช่วงต้นปี พ .ศ. 2563 ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งในด้านอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนสินค้าเพื่อดูแลสุขอนามัย นอกจากนี้ ยังมีค่าใ ช้จ่ายด้านการศึกษารายเดือนที่เพิ่มขึ้นจน
ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของผู้ปกครอง โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม (พฤษภาคม 2563) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ต่อมาในการส ารวจค าถามเดิมในช่วงเวลาเดิมของ
ปี พ.ศ. 2564 ผู้ปกครองสะท้อนว่ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ในขณะท่ีรายได้ยังลดลงต่อเนื่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์ยืดเยื้อ ของโควิด

ที่มา: [1] ยูนิเซฟและมหาวิทยาลัยมหดิล. (2563). A Rapid Assessment of Children Left Behind During the Covid-19 Pandemic Situation. UNICEF. [2] หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์. (21 พ.ย. 2564). Dusit Poll reveals survey results of childcare expenses in the 
Covid-19 era, an average of 8 thousand baht per month. Thaipost.net. [3] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (27 พ.ค. 2563). 2020 Back-to-School Season: Parents in Greater Bangkok to Spend Roughly Baht 28.26 Billion, Up Only 0.1% YoY (Current Issue 
No.3113). [4] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (25 พ.ค. 2564). Covid-19 Dents Household Liquidity, Forcing Parents to Cut their Children’s Educational Expenses during the 2021 School Year for the Second Straight Year (Current Issue No.3226). 

https://www.unicef.org/thailand/media/5106/file/Rapid%20Assessment%20of%20Children%20Left%20Behind%20During%20COVID-19%20Pandemic%20report.pdf
https://www.thaipost.net/general-news/29743/
https://www.kasikornresearch.com/en/analysis/k-econ/economy/Pages/z3113.aspx
https://kasikornresearch.com/en/analysis/k-econ/economy/Pages/Back-to-School-z3226.aspx


สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีการปิดโรงเรียน วันที่ 18 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563 สถานศึกษาจึงต้องปรับจัดการเรียนการสอน

ปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ
18 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63 

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
1 ก.ค. – 13 พ.ย. 63

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
1 ธ.ค. – 30 เม.ย. 64

ปิดสถานศึกษาเฉพาะจังหวัดในพื้นที่สีแดง*
4 – 31 ม.ค. 64

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564
14 มิ.ย. – 15 ต.ค. 64

ปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

1 พ.ย. 64
เป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 18 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2563 (ช่วงการระบาดระลอกแรก ) ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เช่น การเรียนการสอน
แบบทางเดียวผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก เช่น สัญญาณดาวเทียม ทีวีดิจิทัล (on-air) การเรียนการสอนแบบมีการให้แบบฝึกหัด อาจใช้ร่วมกับการสอนรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทท้องถิ่น (on-hand) และแบบทางเดียวมี
ครูสอนจากต้นทาง สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมือถือ (on-demand) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองแสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของการเรียนการสอนทางไกล นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมีภาระทาง
การเงินเพิ่มเติมจากการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลของบุตร หลาน โดยเ ฉพาะครอบครัวรายได้น้อยที่มีบุตรหลายคน

หมายเหตุ: * สถานศึกษาในเขตพื้นทีส่ีแดงสามารถจดัการเรียนการสอนทางไกล (on-air, on-demand, on-hand (ทางไปรษณีย์)) ได้ ส าหรับสถานศึกษาในพื้นที่อืน่ ผู้ว่าราชการจังหวดัมีอ านาจสั่งปิดสถานศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวงมหาดไทย โดยสถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามยัตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าหนด

ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน
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ผู้ปกครองแสดงความกังวลถึงคุณภาพของการเรียนรู้ของบุตรหลานรวมถึงภาระทางการเงินในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครองประสบกับข้อจ ากัดในการศึกษาทางไกล ทั้งจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ข้อจ ากัด
ด้านความรู้ความช านาญด้านการน าใช้เทคโนโลยี และข้อจ ากัดด้านเวลาของผู้ปกครองในการสนับสนุนการเรียนที่
บ้านของบุตร

การจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสร้างภาระทาง
การเงินเพิ่มเติมให้กับครัวเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

ผู้ปกครองส่วนใหญ่แสดงความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาทางไกลเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนที่
สถานศึกษา และกังวลว่าบุตร หลาน จะขาดสมาธิจดจ่อกับการเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ศึกษาอยู่ในช้ันอนุบาล
หรือประถมศึกษา ส่วนหนึ่งเพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตร

อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ

ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทางไกล
ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2564 [2]
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81.2
คุณภาพการเรียนการสอนทางไกลด้อยกว่า

การเรียนการสอนท่ีสถานศึกษา

บุตรหลานไม่มีสมาธิในการเรยีน

ผู้ปกครองไม่มีเวลาสนับสนุนดูแลบุตรระหว่างเรียน

ขาดอุปกรณ์ส าหรบัการเรียนการสอนทางไกล

ความกังวลหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
ร้อยละของผู้ปกครองที่ร่วมการส ารวจ [1]

ที่มา: [1] Statista. (25 ส.ค. 2564). Parental Worries of Online Classes during COVID-19 Thailand 2020 [ชุดข้อมูล]. Statista Research Department. [2] ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ก.พ. 2565). ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสี่และภาพรวมปี 2564. 

จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ต่ าที่สุด สูงที่สุด จ าแนกตามกลุ่มประชากรตามระดับรายได้ต่ าที่สุด สูงที่สุด

https://www.statista.com/statistics/1258382/thailand-parental-concerns-of-studying-online-during-covid-19/
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5491


สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของผู้ปกครอง

ปริมาณการบริโภคอาหารต่อวัน จ่าแนกตามประเภทครัวเรือน
ร้อยละของครัวเรือนที่ท าการส ารวจ [1]
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ขาดทั้งพ่อและแม่

ขาดแม่

ขาดพ่อ

อยู่กับพ่อและแม่

รวม

อดอาหารบางมื้อ รับประทานอาหารต่อมื้อลดลง ไม่เปลี่ยนแปลง รับประทานอาหารต่อมื้อมากขึ้น

การระบาดที่ยืดเยื้อส่งผลเสียต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของพ่อแม่ เด็กเล็กและวัยรุ่น โดยในช่วงการระบาดระลอกแรก จากการส ารวจ [1] พบว่าครัวเรือนร้อยละ 37 ได้รับประทานอาหารน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อน
การระบาด โดยร้อยละ 3.2 รายงานว่าต้องอดอาหารในบางมื้อ โดยเฉพาะครัวเรือนที่ขาดทั้งพ่อและแม่ ต่อมาในปี พ .ศ. 2564 [2] มีรายงานจ านวนผู้รับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนการระบาด ทั้งผู้รับบริการที่ปรึกษาปัญหาความยากจน ปัญหาการเร่ร่อน และปัญหาที่อยู่อาศัย

2,385

734
868

1,251

2,841

1,061 983 1,029

ครอบครัวยากจน เร่ร่อน มีปัญหาที่อยู่อาศัย ความรุนแรงในครอบครัว

ม.ค. – ก.ค. 2562 ม.ค. – ก.ค. 2563

จ่านวนผู้รับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300
[2]

+ 19.1% + 44.6% + 13.2% - 17.7%

ที่มา: [1] องค์การยูนิเซฟ และ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2563). A Rapid Assessment of Children Left Behind During the Covid-19 Pandemic Situation.องค์การยูนิเซฟ. [2] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (8 ก.ค. 2564). 
ประเด็นสังคมท่ีได้รับการรอ้งเรียนในช่วงวิกฤตโควิด-19. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

https://www.unicef.org/thailand/media/5106/file/Rapid%20Assessment%20of%20Children%20Left%20Behind%20During%20COVID-19%20Pandemic%20report.pdf
https://tdri.or.th/2021/06/covid-55/
https://www.unicef.org/thailand/media/5106/file/Rapid%20Assessment%20of%20Children%20Left%20Behind%20During%20COVID-19%20Pandemic%20report.pdf
https://tdri.or.th/2021/06/covid-55/


ส่วนที่ 3 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเด็กเล็กและเยาวชน



มารดาและทารกแรกเกิดเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างจ่ากัด ขณะที่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปรับลดลง

การระบาดของโควิด-19 และมาตรการปิดเมืองในช่วงแรกของการระบาดจ ากัดมารดาในการเข้ารับบริการแม่
และเด็กและจ ากัดการเข้าถึงบริการด้านฝากครรภ์และด้านสุขภาพส าหรับหญิงตั้งครรภ์ จากข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข จ านวนหญิงตั ้งครรภ์ที ่ฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั ้ง  [1 ]  ปรับลดลงใน
ปี พ.ศ. 2564 หลังจากปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ .ศ. 2561 ถึง 2562

การประเมินผลกระทบจากโควิด -19 ต่อคลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี พบว่าการระบาดที่ยืดเยื้อ
ส่งผลให้มีหญิงตั้งครรภ์เข้ารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดีลดลง (ร้อยละ 60 และ 80 
ตามล าดับ) [3] นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขยังมีการรายงานว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบใน
การเพ่ิมภาระงานและเผชิญปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย [2]
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ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง
[1]

ผลกระทบของโควิด-19ต่อผู้ให้บริการสาธารณสุขส่าหรับ
มารดาและทารก
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ [2]

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน
[3]
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ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 6 เดือน 
ร้อยละของหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (แกนขวา)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนจะช่วย
ปกป้องเด็กจากภาวะทุพโภชนาการและความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในเด็ก การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในช่วงการระบาดที่มีมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ในประเทศไทย การศึกษาแบบข้ามภาคส่วน” [4]
พบว่าการปิดเมืองส่งผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงร้อยละ 4.32 โดยเฉพาะได้ส่งผลให้มารดาเปลี่ยนวิธีการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ลดความถี่ในการให้นมและหยุดให้นมลูกในที่สุด

ผลการศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข [2] ที่ระบุว่าจ านวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
เป็นเวลา 6 เดือนปรับลดลงจากจ านวน 176,217 คนในปี พ.ศ. 2563 ลงมาอยู่ที่ 151,062 คนในปี พ.ศ. 2564

ที่มา: [1] [2] กระทรวงสาธารณสุข. (1 ม.ค. 2563). อนามัยแมแ่ละเด็ก [ชุดข้อมูล]. กระทรวงสาธารณสุข.  [3] กระทรวงสาธารณสุข & UNICEF Thailand. (ส.ค. 2564). Rapid Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on ANC and Well Child Clinic in 
Thailand. [4] Piankusol, C., Sirikul, W., Ongprasert, K., & Siviroj, P. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี ยงลูกด้วยนมแม่ในชว่งการระบาดที่มีมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ในประเทศไทย การศึกษาแบบข้ามภาคส่วน. International Journal of Environmental Research and 
Public Health, 18(16), 8729. 

https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://www.unicef.org/thailand/reports/rapid-assessment-impact-covid-19-pandemic-anc-and-well-child-clinic-thailand
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8729
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5
https://www.unicef.org/thailand/reports/rapid-assessment-impact-covid-19-pandemic-anc-and-well-child-clinic-thailand
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8729


โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก

ในช่วงการระบาดระลอกแรกในปี พ .ศ. 2563 รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการปิดเมืองตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. จนถึงสิ้นเดือน มิ .ย. 2563 โดยปิดสถานที่ท างาน ระบบขนส่งสาธารณะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ตลอดจน
ยกเลิกกิจกรรมสาธารณะทั้งหมด ขณะที่ในระลอกที่สอง รัฐบาลประกาศปิดสถานศึกษาบางส่วนในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดระหว่างวันที่ 4-31 ม.ค. 2564 ต่อมาในระลอกที่สาม จ านวนเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมา
ในเดือน พ.ค. 2564 นับแต่นั้นมาพบว่าอัตราการเสียชีวิตในวัยเด็กอยู่ท่ีร้อยละ 0-0.03 โดยอัตราการเสียชีวิตปรับตัวสูงสุดใน พ .ย. 2564 ท่ีร้อยละ 0.034 และเริ่มปรับลดลงในเดือน ธ .ค. ปีเดียวกัน

โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ติดเช้ือรายใหม่ในเด็กอายุ 0 ถึง 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 0-10 ของจ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ทั้งหมดในช่วงระลอกที่หนึ่งและสอง ก่อนจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 10–25 ในระลอกที่สาม จ านวนเด็กที่ติดเชื้อใหม่
มียอดสูงสุดในเดือน ส .ค. 2564 ก่อนจะทยอยปรับลดลงในเวลาต่อมา
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การระบาดระลอกแรกและระลอกที่สอง

จ่านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ่าแนกตามกลุ่มอายุ
การระบาดระลอกที่สาม

สัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มเด็ก จ่าแนกตามกลุ่มอายุ

ที่มา: กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข. (1 ม.ค. 2563). สถานการณ์ผู้ติดเชื อโควิด-19 อัพเดทรายวัน รูปแบบ API(Json/CSV Data Format) [ชุดข้อมูล]. กรมควบคุมโรค. 

https://covid19.ddc.moph.go.th/
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โควิด-19 บั่นทอนความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะในครัวเรือนเปราะบาง ส่งผลให้เด็กที่ขาดสารอาหารมีความเสี่ยงที่จะมี
ภาวะทุพโภชนาการ

เด็กที่เติบโตสมวัย
ร้อยละของเด็กที่ท าการส ารวจ จ าแนกตามกลุ่มอายุ [2]

เด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการในปี พ.ศ. 2564
ร้อยละของเด็กที่ท าการส ารวจ จ าแนกตามกลุ่มอายุ [2]

เตี้ย อ้วน ผอม

63 76 63 73

31 42 30 3547 61
43 56

6 9 9 4

รวม ครัวเรือนรายได้น้อย พ่อและเด็ก แม่และเด็ก

กังวลว่าจะมีอาหารไม่พอ หิวแต่ไม่ได้รับประทานอาหาร

อาหารหมด ไม่ได้รับประทานอาหารท้ังวัน

ผลกระทบของโควิด 19 ต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือน
ร้อยละของผู้รับการสัมภาษณ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันท่ี 27 เม.ย. ถึง 15 มิ.ย. 2564 [1]

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของครัวเรือนและท าให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารหยุดชะงัก ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีเด็กเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าท างโภชนาการได้อย่างจ ากัด ภาวะทุพโภชนาการอาจซ้ าเติมโรคเรื้อรัง
และชะลอการเจริญเติบโตของเด็ก การส ารวจทางโทรศัพท์โดยธนาคารโลก [1] และ Gallup Poll ในช่วง เม.ย ถึง มิ.ย. 2564 พบว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเข้าถึงอาหารได้น้อยกว่า ซึ่งส่งผลให้เด็ก ๆ เผชิญภาวะทุพโภชนาการ โดย
ร้อยละ 60 ของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ีมีแต่ผู้หญิงและเด็กขาคแคลนอาหาร และเกือบร้อยละ 40 ของกลุ่มดังกล่าวมีความหิวและไม่มีอาหารรับประทาน

ภาวะโภชนาการของในเด็กอายุ 0-5 ปีของไทยเผชิญ “ปัญหาทุพโภชนาการสองด้าน” กล่าวคือมีเด็กที่ป่วยจากโรคอ้วนและโรคเตี้ยแคระแกรนตั้งแต่ก่อนการระบาดของโควิด -19 โดยรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการด้าน
โภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 ระยะครึ่งแผน [2] ช้ีว่าปัญหาด้านโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ปียังไม่ได้ปรับดีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึง 2564 โดยพบว่าเด็กเล็กมีปัญหาเตี้ยแคระแกร็น (ร้อยละ 11.7 ในปี พ.ศ. 2564) 
ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วน นอกจากนี้ เด็กอายุ 6-14 ที่เติบโตสมวัยมีสัดส่วนลดลง (จากร้อยละ 63.5 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นร้อยละ 58.7 ในปี พ.ศ. 2564) โดยมีเด็กเตี้ยแคระแกร็นร้อยละ 9.7 และเด็กที่มีภาวะอ้วนอยู่ที่ร้อยละ 11.2

ที่มา: [1] ธนาคารโลก. (พ.ย. 2564b). Impact of Covid-19 on Thailand’s Households : Insights from a Rapid Phone Survey. [2] ส านักโภชนาการ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข. (2564). รายงานผลการประเมินแผนปฏิบตัิการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 
2562-2566 ระยะครึ่งแผน. กระทรวงสาธารณสุข.

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/390821633313679563/impact-of-covid-19-on-thailand-s-households-insights-from-a-rapid-phone-survey
https://e-meeting.anamai.moph.go.th/agenda_att/file_emeeting_agenda_att__914_193_20210819_641484391.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/390821633313679563/impact-of-covid-19-on-thailand-s-households-insights-from-a-rapid-phone-survey
https://e-meeting.anamai.moph.go.th/agenda_att/file_emeeting_agenda_att__914_193_20210819_641484391.pdf


การปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
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ผ่านการคัดกรอง ผ่านการคัดกรองหลังได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น เข้าคัดกรอง

ผลการด่าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ก – เด็กทั่วไป
Developmental Surveillance Promotion Manual (DSPM)
ร้อยละของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง [2]
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ผ่านการคัดกรอง ผ่านการคัดกรองหลังได้รับการส่งเสริม/กระตุ้น เข้าคัดกรอง

ผลการด่าเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็ก – เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
Developmental Surveillance Promotion Manual (DSPM)
ร้อยละของเด็กที่เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง [2]

• การปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กขาดโอกาสได้รับบริการทางด้าน
โภชนาการและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งอาหารกลางวันที่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและโรงเรียน โดยสถิติจากการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ .ศ . 2562 (MICS 6, 2562 ) 
บ่งชี้ว่าร้อยละ 86.3 ของเด็กไทยที่มีอายุ 36-59 เดือนเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย ทั้งนี้ รายงานที่จัดท าโดย
องค์การยูนิเซฟ และองค์การยูเนสโกเน้นย้ าถึงความส าคัญของการศึกษาระดับปฐมวัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
สร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ ตลอดจนส่งเสริมทักษะการเข้าสังคมและการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยการเปิด
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กได้รับการส่งเสริมทักษะทางการก ากับอารมณ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ และเป็น
ทางเลือกให้เด็กได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองออกไปท างาน

• เด็กที ่มีอายุระหว่าง 0 ถึง 6 ปีจะเรียนรู้ได้ดีที ่ส ุดผ่านประสบการณ์ตรง การลงมือปฏิบัติจริง และเติบโตได้ดีใน
สภาพแวดล้อมที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่นได้โดยตรง สวนดุสิตโพล [1] ชี้ว่าร้อยละ 35.6 ของเด็กปฐมวัยในชั้น
อนุบาล 1-3 ที่ท าการส ารวจได้รับผลกระทบจากการเรียนการสอนทางไกลมากกว่าเด็กในระดับการศึกษาระดับอื่น

• กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก “คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” 
(Development Surveillance and Promotion Manual, DSPM) เพื่อคัดกรองเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในช่วงเวลา
ส าคัญ 5 ระยะ ได้แก่ 9, 18, 30, 42 และ 54 เดือน โดย ข้อมูล HDC ล่าสุด บ่งชี้ว่าพัฒนาการเด็กมีแนวโน้มล่าช้าลง
ในปี พ .ศ . 2564 โดยเฉพาะสัดส่วนของเด็กที่ผ่านการคัดกรองครั้งแรกที่ปรับลดลงจากร้อยละ 66.2 มาอยู่ที่ร้อยละ 
61.7 อย่างไรก็ดี พัฒนาการเด็กในกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังสามารถรักษาระดับพัฒนาการไว้ได้

อนุบาล 1-3

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อุดมศึกษาหรือสูงกว่า

ระดับผลกระทบของการเรียนการสอนทางไกลต่อคุณภาพการศึกษา จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ [1]

ที่มา: [1] หนังสือพิมพ์บางกอกโพส. (20 มิ.ย. 2564). Most say online learning will lower education quality: poll. [2] กระทรวงสาธารณสุข. (1 ม.ค. 2563). อนามัยแมแ่ละเด็ก [ชุดข้อมูล]. กระทรวงสาธารณสุข. 

https://www.unicef.org/thailand/th/reports/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B3-mics6
https://www.unicef.org/rosa/reports/situation-analysis-effects-and-responses-covid-19-education-sector-asia
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2135303/majority-say-online-learning-will-affect-education-quality-suan-dusit-poll
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=bd63b8d99f7054560fcf9c3b96f39c13
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2135303/majority-say-online-learning-will-affect-education-quality-suan-dusit-poll
https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5


การปิดสถานศึกษาและการเรียนการสอนทางเลือกอาจส่งผลต่อสมาธิของเด็กและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแย่ลง
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1.89 1.88 1.93 1.99
10.76 10.64 10.56 10.56

2561 2562 2563 2564

อนุบาล (3-5 ปี)
ประถมศึกษา (6-11 ปี)
มัธยมต้น (12-14 ปี)
มัธยมปลายและอาชีวะ (15-17 ปี)

จากการปิดสถานศึกษา [1]
ใน 150 ประเทศไม่มีโอกาสได้รบัประทานอาหาร
กลางวันที่โรงเรียน [1]

5
7
4
6

คณิตศาสตร์

การอ่าน

เวลาสะสมท่ีเด็กสูญเสียไปจากการเรียนขาดช่วง , 
ช้ันประถมศึกษา 1-6 (จ านวนเดือนที่ล่าช้า) [2]

รวม รายได้ครัวเรือน < 25,000 ดอลลาร์ สรอ.

มีแนวโน้มเป็นเจ้าสาววัยเด็กในทศวรรษหน้า 
และมีแนวโน้มออกจากการศึกษากลางคัน [1]

จ่านวนเด็กที่ลงทะเบียนเรียน 
ล้านคน จ าแนกตามระดับการศึกษา , 2561-63 [3]

การปิดสถานศึกษาท าให้เด็กจ านวนมากทั่วโลกออกจากระบบการศึกษากลางคันและสูญเสียการเรียนรู้ [1], [2] ส าหรับประเทศไทย การปิดสถานศึกษาอันเนื่องมาจากโควิด -19 ท าให้สถานศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียน
การสอน เช่น การเรียนการสอนแบบ on-air on-hand และแบบ on-demand เป็นเวลาสามภาคเรียน วิกฤตโควิด -19 ยังส่งผลให้ระบบการศึกษาหยุดชะงักทั่วประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อเด็กในช่วงอายุอายุ 3-17 ปี 
จ านวนเกือบ 9 ล้านคน แม้ว่าจ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนในปี พ .ศ. 2564 จะไม่ลดลงจากปี พ .ศ. 2563 [3] แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่านักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดย ธนาคารโลก [4] เปิดเผยว่าในปี พ .ศ. 2564
มีนักเรียนในประเทศไทยจ านวนมากที่ไม่มีสมาธิระหว่างเรียนทางไกล โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการเข้าถึงการเ รียนรู้เป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางการศึกษาสูงที่สุด

งานวิจัยชี้ว่าการปิดสถานศึกษาอาจท่าให้เด็กต้องออกจากระบบการศึกษาและสูญเสียการ
เรียนรู้

0% 25% 50% 75% 100%

รวม

รายได้น้อย

รายได้สูง ไม่มีอุปกรณ์
ไม่มีสมาธิ
สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาดูแล
เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต

ผลกระทบของ โควิด-19 ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา
ร้อยละ, 2021 [4]

ที่มา: [1] ยูเนสโก ยูนิเซฟ และ ธนาคารโลก. (2564). The State of the Global Education Crisis: A Path to Recovery. [2] Dorn, E., Hancock, B., Sarakatsannis, J., & Viruleg, E. (11 พ.ย. 2564). Covid-19 and education: The lingering effects of 
unfinished learning. บริษัท McKinsey & Company. [3] กระทรวงศึกษาธิการ. (1 ม.ค. 2563). สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ [ชุดข้อมูล]. กระทรวงศึกษาธิการ. [4] ธนาคารโลก. (2564). ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อครัวเรือนในประเทศไทย. 

เด็กสูญเสียรายได้ทั้งชีวิตที่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันกว่า เด็กจ านวนกว่า

มีเด็กหญิงอีก 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/184161638768635066/pdf/Executive-Summary.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning
http://www.mis.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=173&Itemid=114
https://documents1.worldbank.org/curated/en/390821633313679563/pdf/Impact-of-COVID-19-on-Thailand-s-Households-Insights-from-a-Rapid-Phone-Survey.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/184161638768635066/pdf/Executive-Summary.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/education/our-insights/covid-19-and-education-the-lingering-effects-of-unfinished-learning
http://www.mis.moe.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=173&Itemid=114
https://documents1.worldbank.org/curated/en/390821633313679563/pdf/Impact-of-COVID-19-on-Thailand-s-Households-Insights-from-a-Rapid-Phone-Survey.pdf


เด็กจากครัวเรือนยากจนต้องเผชิญกับอุปสรรคในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล
ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนเผชิญความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนทางไกล อาทิ นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนจึงไม่ได้เรียนรู้อย่า งเต็มที่ นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยาก [1] 
โดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวยากจน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา [2] รายงานว่าการปิดสถานศึกษาส่งผลกระทบท าให้มีนักเรียนรวม 271,888 คนประสบปัญหา โดยชี้ว่ามีนักเรียน 264,519 คนที่ไม่มีโทรทัศน์ 271,792 ไม่มีคอมพิวเตอร์ และ
นักเรียน และ 2,733 คนไม่มีไฟฟ้า โดยเด็กในพื้นที่จังหวัดตาก นครราชสีมา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา (สามจังหวัดชายแดนภาคใต้) ประสบปัญหาในการเข้าถึงไฟฟ้าและอุปกรณ์มากที่สุด

สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร จ่าแนกตามสถานที่และสถานะทางเศรษฐกิจ
2563 [1]

เด็กยากจนมีความเปราะบางมากที่สุด เพราะไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์การเรี ยนรู้
2564 [2]
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โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ครัวเรือนไม่ยากจนในเขตเทศบาล ครัวเรือนไม่ยากจนนอกเขตเทศบาล

ครัวเรือนยากจนในเขตเทศบาล ครัวเรือนยากจนนอกเขตเทศบาล

คน ที่ไม่มีโทรทัศน์

คน ที่ไม่มีคอมพิวเตอร์

คน บ้านไม่มีไฟฟ้า

คน ที่ไม่มีโทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์ รวมถึงไฟฟ้า

ที่มา: [1] ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ก.ย. 2564). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563. [2] กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (2564). สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงจาก COVID-19 ที่ส่งผลต่อ
การหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันของเด็กและเยาวชน [PPT]. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. 
หมายเหตุ: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ท าการส ารวจเด็กยากจนมากใน 29 จังหวัดที่ประสบปัญหาในการเรียนในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ โดยพบว่าร้อยละ 87.94 ของเด็ก หรือนักเรียน 271,888 คน ก าลัง
ประสบปัญหา นราธิวาส ปัตตานี ตาก นครราชสีมา และยะลา เป็นจังหวัดที่พบปัญหามากที่สุด

จ านวนนักเรียน

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-COVID-1-2564-21-1.pdf
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-COVID-1-2564-21-1.pdf


การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อเด็กจากครัวเรือนยากจน จนอาจส่งผลให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากนโยบายการจัดการศึกษาฟรีจนถึงระดับมัธยมปลาย
บาทต่อครัวเรือน, จ าแนกตามระดับการศึกษา, 2563 [1]

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อครัวเรือนที่ได้รับทุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
2564 [2]
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รายได้ครัวเรือนต่อคนต่อเดือน (บาท)

สัดส่วนของสมาชิกครัวเรือนที่ว่างงาน 
(ร้อยละ)

การระบาดเริ่มตน้

รวม 91

ยากจน 86

รายได้สูง 96

อัตราการเข้าเรียน
ร้อยละ, จ าแนกตามระดับรายได้, 2564 [3]
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พ่อแม่กังวลว่าลูกจะติดเชื้อโควิด-19 เด็กกังวลว่าลูกจะตนเองเชื้อโควิด-19

เหตุผลที่เด็กวัยเรียนไม่เข้าเรียน
ร้อยละ, จ าแนกตามระดับรายได้, 2564 [3]

แม้รัฐธรรมนูญของไทยรับรองสิทธิการจัดการศึกษาฟรี 12 ปีตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนการศึกษาเป็นเวลา 15 ปีจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ดี ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ [1] รายงานว่าครัวเรือนยังมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานอกเหนือจากนโยบายการจัดการศึกษาฟรีอีกมาก โดยขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ดังนั้น การระบาดของโควิด-19 จึงอาจส่งผลให้เด็กจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยต้องออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน เพื่อช่วยให้เด็กในกลุ่มเปราะบางรับมือกับผลกระทบของโควิด-19 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจึงได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กจ านวน 1,070,000 คนจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยในปี พ.ศ. 2563 และให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมแก่นักเรียนนักศึกษา 753,996 คนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยสมาชิกในครัวเรือนของเด็กท่ีได้รับทุนช่วยเหลือมีรายได้เฉลี่ยลดลงจาก 1,159 บาทในภาคเรียนท่ี 1/2562 มาอยู่ท่ี 1,077 บาทในภาคเรียนท่ี 1/2563 ก่อนท่ีจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,094 บาท ในภาคเรียนที่ 1/2564 ส าหรับอัตราการเข้าเรียน แม้ว่าจ านวนเด็กเข้าเรียนรวมในปี พ.ศ. 2563 และ 2564 จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการเช้าเรียนระหว่างกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและกลุ่ม
รายได้สูง โดยธนาคารโลก [3] รายงานว่าอัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ 6-17 ปีจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยในปี พ.ศ. 2564 อยู่ท่ีร้อยละ 86 ส่วนหน่ึงเพราะมีเงินไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย ขณะที่ครัวเรือนรายได้สูงกังวลว่าลูกจะติดเช้ือโควิด-19

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (รวมอาชีวศึกษา)

อุดมศึกษาข้ึนไป (รวมรวมอาชีวศึกษา) 

4,744

6,014

7,607

15,015

ที่มา: [1] ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ก.ย. 2564). รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563. [2] กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา. (2564). สถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงจาก COVID-19 ที่ส่งผลต่อ
การหลุดอออกจากระบบการศึกษากลางคันของเด็กและเยาวชน [Slides]. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา [3] ธนาคารโลก. (พ.ย. 2564). Impact of Covid-19 on Thailand’s Households: Insights from a Rapid Phone Survey. 

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972
https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=11972
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-COVID-1-2564-21-1.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/390821633313679563/impact-of-covid-19-on-thailand-s-households-insights-from-a-rapid-phone-survey


โควิด-19 ส่งผลกระทบทางสังคมต่อเด็ก โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มเปราะบาง

ผลกระทบทางสังคม
จ านวนเด็กท่ีได้รับผลกระทบทางสังคมจากโควิด-19 (27 ก.ค. – 13 ธ.ค. 2564)

เด็กก่าพร้าจากผลกระทบของโควิด-19 จ่าแนกตามระดับการศึกษา
ร้อยละของเด็กก าพร้าจากผลกระทบของโควิด-19 ที่รายงานในช่วงวันท่ี 27 ก.ค. – 31 ธ.ค. 2564, รวม 441 คน

411 587 489 386

3,796

เด็กก าพร้า ทั้งพ่อแม่และเด็ก
ติดเชื้อโควิด-19

เด็กติดเช้ือโควิด-
19

พ่อแม่ติดเชื้อโค
วิด-19

ทั้งพ่อแม่และเด็ก
ไม่ติดเชื้อโควิด-19

12%

9%

35%

28%

3%
5%

8%

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ออกจากระบบการศึกษา 0-3 ปี
ไม่ระบุ

อาชีวศึกษา

นอกจากจะส่งผลต่อการศึกษาและสุขภาพโดยตรงแล้ว การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบทางสังคมต่อเด็กในกลุ่มเปราะบางอีกด้วย โดยมีครัวเรือนจ านวนมากขึ้นระบุว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ แม้ว่า
จะไม่ได้ติดเช้ือก็ตาม ในการรับมือการระบาดของโควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็กได้เริ่มจัดตั้งช่องทางขอรับความช่วยเหลือหลายช่องทางในเดือน ก .ค. 
2564 อาทิ ช่องทางสายด่วน 24 ช่ัวโมง (ร้อยละ 54) แอปพลิเคชันมือถือ (ร้อยละ 6) บัญชี LINE Official (ร้อยละ 36) และเว็บไซต์ CPIS (ร้อยละ 4) โดยในช่วงตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 13 ธ.ค. 2564 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือผ่านทางบริการจากนักสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 69) เงินสงเคราะห์ (ร้อยละ 24) และการให้การช่วยเหลือเร่งด่วน (ร้อยละ 7)

กรมกิจการเด็กและเยาวชนรายงานว่าในช่วงวันที่ 27 ก.ค. ถึง 13 ธ.ค. 2564 มีเด็กก าพร้าเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 รวม 441 คน โดยร้อยละ 76 มีอายุ 6-18 ปี และส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา (7-12 ปี) และ
มัธยมศึกษา (13-18 ปี)

ที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน. (2564). รายงานผลกระทบทางสังคมของโควิด-19. กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เฟซบุ๊คแฟนเพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
หมายเหตุ: ข้อมูลอ้างอิงจากการค านวณของผู้เขียนและเฟซบุ๊คแฟนเพจของกรมกจิการเด็กและเยาวชน

https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth
https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth
https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth


โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อเด็กและวัยรุ่น
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ, ส ารวจในช่วงการระบาดระลอกแรก [1]

อัตราคลอดในวัยรุ่น
ต่อเด็กผู้หญิงอายุ 15-19 ปี 100 คน [3]

อัตราการเปลี่ยนแปลงจ่านวนวัยรุ่นในกลุ่มอยู่นอกตลาดแรงงานและการศึกษา
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 [2]

ว่างงาน + 76.7

ท างานบ้าน - 14.8
2560 2561 2562 2563

39.6
35.0 30.2 28.5

ฐานะทางการเงิน

85

สุขภาพจิต

75

การศึกษา

66

• โควิด-19 ส่งผลเสียต่อสุขภาวะทางอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศหญิง และวัยรุ่นที่ใกล้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วง
การระบาดระลอกแรก องค์การยูนิเซฟได้จัดท า การส ารวจผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 
28 มี.ค. และ 10 เม.ย. 2563 พบว่าวัยรุ่นกังวลเกี่ยวกับฐานะการเงินของครอบครัว (ร้อยละ 85) เกิดผลกระทบด้านการศึกษา 
(ร้อยละ 66) และด้านสุขภาพจิต (ร้อยละ 75) นอกจากนี้ Journal on depression and anxiety ยังชี้ว่าวัยรุ่นร้อยละ 50
รู้สึกสิ้นหวังหรือวิตกกังวลระหว่างการปิดเมือง โดยวัยรุ่นเพศหญิง วัยรุ่นที่ใกล้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และวัยรุ ่นที่ใช้สารเสพติดมี
ความเสี่ยงสูงกว่าที่จะรู้สึกสิ้นหวังและกังวล จึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

• สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี พ .ศ. 2564 กระทรวงสาธารณสุข [3] รายงานว่าอัตรา
คลอดในวัยรุ่น (อายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี) และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ ามีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด นอกจากนี้ 
วัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์ท่ีกลับไปศึกษาต่อมีสัดส่วนท่ีท่ีสูงขึ้นกว่าในอดีต

• โควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นต่อการจ้างงานแรงงานวัยรุ่นในปี พ .ศ. 2564 โดยงานวิจัยของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย [2] พบว่าอัตราการว่างงานในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนจากอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนวัยรุ่นในกลุ่มอยู่นอก
ตลาดแรงงานและการศึกษาที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 76.73 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 ขณะที่เด็กหญิงที่อยู ่ในสถานะอยู่นอก
ตลาดแรงงานและการศึกษามากกว่าร้อยละ 76 อยู่บ้านเฉย ๆ

ที่มา: [1] UNICEF, UNDP, & UNFPA. (2563). A Survey on Impacts of Cpvid-19 Pandemic on Children and Young People and Their Needs. [2] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (20 ต.ค. 2564). วิกฤติโควิด-19 ในกลุ่มเยาวชนวา่งงาน-นอกการศึกษา: ปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐ. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. [3] กระทรวงสาธารณสุข. (2564). รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี วดัอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี พ.ศ. 2564. 

ยังเด็ก ป่วย พิการ - 16.6

พักผ่อน - 1.8

https://www.unicef.org/thailand/media/4031/file
https://www.jhsmr.org/index.php/jhsmr/article/view/824
https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/tinymce/kpi64/1_14/1_14_1-1.pdf
https://tdri.or.th/2021/10/the-neet-generation-at-the-age-of-covid-19/
https://www.unicef.org/thailand/media/4031/file
https://tdri.or.th/2021/10/the-neet-generation-at-the-age-of-covid-19/
https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/tinymce/kpi64/1_14/1_14_1-1.pdf


ส่วนที่ 4 นโยบายภาครัฐที่เป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชน
ระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2564



นโยบายภาครัฐเรียงตามล่าดับเวลา (พ.ศ. 2563)

มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ต.ค. พ.ย.

ผู้รับผลประโยชน์ (จ านวนผู้รับผลประโยชน์)

จ านวนเงินหรือมูลค่า

2563-64
ชุมชนเปราะบาง
โครงการหลวงและ
ภาคเอกชน

ระยะเวลา

เม.ย. 63
พิการ (1.33 ล้านคน) 
1,000 บาท/คน
ภาครัฐ

พ.ค. - ก.ค. 63
เด็กอายุ 0-6 ขวบรวมถึงเด็กพิการ (1.39 ล้านคน)
3,000 บาท/คน (1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน)
ภาครัฐ

พ.ค. - ก.ค. 63
คนจนและเปราะบาง (1.16 ล้านคน)
3,000 บาท/คน
ภาครัฐ

มี.ค. 63
เด็กและพ่อแม่จากครอบครัวเปราะบาง 
และเด็กพิการ (15.3 ล้านคน)
15,000 บาท/คน
ภาครัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถุงยังชีพ

ต.ค. 63
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่พิการ (1.26 แสนคน)
เพิ่มเบี้ยจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาท
ภาครัฐ

เบ้ียผู้พิการ

เราไม่ทิ้งกัน

เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบ้ียผู้พิการ

พ.ค. 63
นักเรียนจากครอบครัวเปราะบาง (7.5 แสนคน)
600 บาท/คน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการอาหาร
กลางวัน

พ.ค. 63
2,086 ครอบครัวเปราะบาง
1,000 บาท/ครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

เงินอุดหนุนด้าน
การศึกษาส่าหรับ

ครอบครัว

พ.ค. 63
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต่ ากว่า
กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร

นมและโครงการอาหารกลางวัน

ต.ค. - ธ.ค. 63
บุคคลตามเกณฑ์สวัสดิการของรัฐ (14 ล้านคน)
500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน
ภาครัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2)

เฟส 1

หน่วยงานรับผิดชอบ

เงินโอน

การให้ในรูปสิ่งของ



นโยบายภาครัฐเรียงตามล่าดับเวลา (พ.ศ. 2564)

ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ต.ค. ธ.ค.

ลงทะเบียน: ม.ค. - ก.พ. 64, เบิกจ่าย: ม.ค. – มิ.ย. 64
ผู้ที่ลงทะเบียน
7,000 บาทและสิทธิช่วยเหลือเพิ่มเติม 2,000 บาท/คน
ภาครัฐ

เราชนะ

มี.ค.ม.ค.

ม.ค. - มี.ค. 64
บุคคลตามเกณฑ์สวัสดิการของรัฐ (14 ล้านคน)
500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 
ภาครัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) เฟส 2
ก.ค. - ธ.ค. 64
บุคคลตามเกณฑ์สวัสดิการของรัฐ (13.6 ล้านคน)
200 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน
ภาครัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (2) เฟส 3

ก.ค. - ธ.ค. 64
กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงและคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ (12.5 ล้านคน)
200 บาท/คน เดือน เป็นเวลา 6 เดือน
กระทรวงการคลัง

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

มี.ค. 64
โรงเรียนรัฐบาล 30,879 แห่งและโรงเรียนเอกชน 4,008
แห่ง
สูงสุด 10,000 บาท/สถาบันการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

เงินอุดหนุนนกัเรียนทุนเสมอภาค
พ.ค. 64
เด็กยากจนมากทีศึ่กษาอยู่ในระดับ อ.3, ป.6 และ ม.3 
(2.86 แสนคน) 
800 บาท/คน
กระทรวงศึกษาธิการ

เงินอุดหนุนนกัเรียนทุนเสมอภาค (2)

ส.ค.

15 ส.ค. – 15 ต.ค. 64
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ประกาศนียบัตรวิชาชพี
2,000 บาท/คน (11 ล้านคน)
165 บาท/คน (3.6 ล้านคน)
กระทรวงศึกษาธิการ

เงินอุดหนุนนกัเรียนทุนเสมอภาค (3)

นมและโครงการอาหารกลางวัน

ถุงยังชีพ
เบ้ียผู้พิการ

ผู้รับผลประโยชน์ (จ านวนผู้รับผลประโยชน์)

จ านวนเงินหรือมูลค่าระยะเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

เงินโอน

การให้ในรูปสิ่งของ



ส่วนที่ 5 เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจ



ผมรู้สึกเครียดกับการระบาดของโควิดที่ค่อนข้างยาวนาน หลายครั้งที่ผมไปถึงบ้าน
แล้วแต่ไม่ได้เจอหน้านักเรียน เพราะผู้ปกครองหลายคนกังวลว่าผมอาจน่าโควิดมาติด
ลูกหลานเค้า บางทีผมจึงได้แต่สื่อสารและน่าแบบฝึกหัดฝากผ่านผู้น่าชุมชน ผมจึง
กังวลว่าเด็ก ๆ อาจไม่ได้ฝึกอ่านฝึกเขียนมากพอ และสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้

ต่อพงษ์ ต๋าค่าดี ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนล่องแพวิทยา อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทเข้าถึง

ได้ยาก โดยเฉพาะในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมพื้นที่บ่อย นักเรียนจึงเดินทางมาเรียนด้วยความยากล าบาก นักเรียนทุกคนเป็นชาวเขาและพูดภาษากะเหรี่ ยง 
โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ต่อพงศ์สอนท่ีโรงเรียนล่องแพวิทยาเป็นแห่งแรกและรับราชการครูมาแล้วสามปี ในช่วงท่ีโควิด -19 ระบาด ส่งผลให้โรงเรียนล่องแพวิทยาถูกปิดชั่วคราว 
ต่อพงศ์จ าเป็นด าเนินการสอนผ่านการเรียนการสอนทางไกลแบบ on-hand และ on-demand อย่างไรก็ดี การสอนออนไลน์มีข้อจ ากัดเพราะนักเรียน
ไม่มีไฟฟ้าใช้และที่โรงเรียนเองไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียรพอ ต่อพงศ์มักเดินทางไปพบเด็กนักเรียนภายใต้ความรับผิดชอบซึ่งอาศั ยอยู่อีกหมู่บ้าน
ด้วยมอเตอร์ไซค์ ซึ ่งบางครั ้งก็เสียระหว่างทาง ก่อนการระบาดของโควิด -19 ต่อพงศ์สอนระดับประถมศึกษา แต่เมื ่อโควิด -19 ระบาดครูได้ร ับ

มอบหมายให้สอนเด็กในสองหมู่บ้าน โดยสอนทุกวิชา และสอนในทุกระดับช้ัน



ผมกังวลว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการเรียน ผมอยากให้เสียงสะท้อน

ความรู้สึกและความกังวลต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนส่งถึงผู้ใหญ่ และน่าข้อเรียกร้องของพวก

เราไปแก้ไข หากขอได้ผมจะขอให้พวกเราไม่ต้องสอบทุกวิชา ขอสอบเพียงเฉพาะวิชา

บังคับเท่านั้น เพราะจะช่วยผ่อนคลายความกดดันของพวกเราลงไปได้มาก และผมก็ไม่

อยากเห็นเพื่อนต้องออกจากโรงเรียนเพียงเพราะไม่มีเงินและเวลาในการเข้าเรียนตาม

ระบบได้

นภัทร์ เริงนันทกร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตูลวิทยา นอกจากนี้นภัทร์ยังด ารงต าแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2564 และก าลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับด าเนินกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในช่วงที่โควิด-19 ระบาด

ในปี พ.ศ. 2564 นภัทร์ได้น าการส ารวจในกลุ่มเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 โดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องการเรียน ตามมาด้วยความกังวลเกี่ยวกับสถานะทาง
การเงินของครอบครัว และข้อจ ากัดที่ไม่สามารถท างานนอกเวลาส าหรับเยาวชน แต่ความกังวลหลักที่เด็กและเยาวชนสะท้อนออกมาคือเรื่องการเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบที่ขาด
ความยืดหยุ่น การปรับตัวกับการเรียนการสอนทางไกล ตลอดจนการบ้านและงานที่เพิ่มขึ้น




