
 

   
 

 

 

        

ประเทศไทยกำลังอยู0ในเส4นทางสู0การฟ78นตัวจากโควิด 19 แบบไม0ท้ิงใครใว4ข4างหลังหรือไม0 ?  

 IS THAILAND ON THE PATH TO AN INCLUSIVE RECOVERY?  

ข4อค4นพบจากการสำรวจท่ีมีความถ่ีสูงคร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565  

FINDINGS FROM THE FIRST ROUND OF A HIGH FREQUENCY SERVEY 2022  

รายงานฉบับย0อว0าด4วยผลการสำรวจท่ีสำคัญ  

(การเก็บข4อมูลรอบแรกช0วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2565)  

องค%การยูนิเซฟ ประเทศไทย ดำเนินการสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการแพรEระบาดของโรคโควิด 19 

ตEอสวัสดิภาพของครัวเรือนตEาง ๆ และสำรวจทิศทางการฟMNนตัวของประชากรกลุEมตEาง ๆ จากวิกฤตดังกลEาวในมิติทาง

เศรษฐกิจและสังคม เชEน การจRางงาน รายไดR ความม่ันคงทางอาหาร การปรับตัวการศึกษา และสุขภาพ การสำรวจคร้ังน้ีเนRน

ติดตามผลกระทบจากการแพรEระบาดของโรคโควิด 19 และผลกระทบจากเหตุคาดคิดไมEถึงอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยEางย่ิงราคา

อาหารและพลังงานท่ีพุEงสูงข้ึน ขRอมูลจากผลการสำรวจความถ่ีสูงน้ีทำใหRทราบถึง “ชีพจร” และติดตามสำรวจแนวโนRมการ

เปล่ียนแปลงตEาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับวิกฤตการแพรEระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือใหRไดRขRอมูลประกอบการตัดสินใจอยEาง

ทันเวลา  

1.การจ4างงาน  

-  สถานการณrทางด4านแรงงานสะท4อนถึงการฟ78นตัวจากวิกฤตการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 แต0ยังมีความ

แตกต0างกันอย0างมีนัยสำคัญในทุกกลุ0มประชากร ท้ังน้ี รRอยละ 81 ของผูRตอบขRอถามระบุวEา พวกเขามีงานทำชEวงเดือน

สิงหาคมถึงกันยายน 2565  การสำรวจพบวEา โดยภาพรวมแลRวการจRางงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับผลการสำรวจแบบ

เดียวกันของธนาคารโลกเม่ือปa 25641  ซ่ึงสอดคลRองกับสถิติระดับชาติสำคัญ ๆ ท่ีบEงบอกถึงสถานการณ%แรงงานโดยท่ัวไปใน

ประเทศไทยท่ีเปeนไปในทิศทางดีข้ึน2 อยEางไรก็ตาม ยังคงมีความแตกตEางอยEางมีนัยสำคัญในภาวการณ%จRางงานของทุกกลุEม

ประชากร ท้ังน้ี โดยภาพรวมแลRวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการจRางงานในสัดสEวนต่ำท่ีสุด (73%) ในขณะท่ีถRาแยกเปeนกลุEม

ครัวเรือนพบวEาการจRางงานในกลุEมครัวเรือนผูRมีการศึกษานRอยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูEท่ี 70% และในกลุEมครัวเรือน

ยากจนมากท่ีสุดอยูEท่ี 68%  

-  ในส0วนของสัดส0วนประชาชนท่ีตกงานและกลับไปทำงานอีกคร้ัง การปรับเปล่ียนช0วงการฟ78นตัวยังเปuนไป

อย0างไม0สมดุล โดยกลุ0มครัวเรือนท่ีมีเด็กระบุว0า มีความยากลำบากมากกว0าในการกลับไปทำงานใหม0อีกคร้ังเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุ0มครัวเรือนท่ีไม0มีเด็ก (ในสัดสEวน 68% ตEอ 84% ตามลำดับ) กลุEมผูRตอบขRอถามจากพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล/

ในเมือง สามารถหางานใหมEไดRหลังจากตกงานในสัดสEวนท่ีสูงกวEากลุEมผูRตอบขRอถามจากพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล/ชนบท (83% 

ตEอ 77% ตามลำดับ) ในกลุEมครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ และภาคกลางประสบความสำเร็จไดRรับการจRางงาน

ใหมEในชEวงการฟMNนตัวในสัดสEวนท่ีสูงกวEาภูมิภาคอ่ืน ๆ (คือ 84%, 92% และ 89% ตามลำดับ) ในขณะท่ีผูRตอบขRอถามจาก



 

   
 

 

 

        

กลุEมครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตRมีสัดสEวนการหางานใหมEไดRในระดับต่ำท่ีสุดหลังจากตกงาน (63% ตEอ 

77%) ในบรรดากลุEมผูRใหRสัมภาษณ%ท่ีระบุวEา พวกเขาไดRกลับไปทำงานใหมE ผูRใหRสัมภาษณ%จากกลุEมครัวเรือนในภาคการผลิต

และภาคการกEอสรRางไดRกลับไปทำงานใหมEสูงถึง 98% ท้ังน้ี การจRางงานในภาคเกษตรกรรมกำลังฟMNนตัวในสัดสEวนต่ำท่ีสุด 

(80%)  

-กลุEมผูRชายท่ีตอบขRอถามใหRขRอมูลวEาพวกเขาตกงานหรือตRองปpดธุรกิจลงเน่ืองจากผลของการแพรEระบาดของโรคโค

วิด 19 มีสัดสEวนสูงกวEากลุEมผูRหญิง (45% ตEอ 25% ตามลำดับ) อยEางไรก็ดี กลุ0มผู4หญิงท่ีตอบข4อถามมีความยากลำบากใน

การฟ78นตัวมากกว0ากลุ0มผู4ชาย กลEาวคือ ในบรรดากลุEมผูRหญิงท่ีตกงาน 67% ของพวกเธอระบุวEา พวกเธอสามารถกลับไปเร่ิม

ทำงานใหมEไดRอีกคร้ัง เม่ือเปรียบเทียบกับ 95% ของกลุEมผูRชายท่ีสามารถกลับไปเร่ิมทำงานใหมEไดRอีกคร้ังหลังจากตกงาน 

นอกจากน้ี ผู4ตอบข4อถามจากกลุ0มครัวเรือนท่ียากจนมากท่ีสุดเปuนกลุ0มท่ีฟ78นตัวได4ช4ากว0าผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือน

ท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดี กลEาวคือ มีผูRตอบขRอถามจากลุEมครัวเรือนยากจนมากไมEสามารถกลับไปเร่ิมทำงานใหมEไดRอีกคร้ังใน

สัดสEวน 36% เม่ือเปรียบเทียบกับ 10 % ในผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดี  

- การทำงานรูปแบบผสมผสาน (ทำงานท่ีออฟฟvศและท่ีบ4าน) กลายเปuนรูปแบบการทำงานหลักของกลุ0มผู4ตอบ

ข4อถามประมาณ 17% ท้ังน้ีการทำงานรูปแบบผสมผสานน้ีพบเห็นไดRมากข้ึนนับต้ังแตEการเร่ิมแพรEระบาดของของโรคโควิด 

19 การสำรวจพบวEา  1) ผูRตอบขRอถามจากจากกลุEมครัวเรือนท่ีฐานะทางเศรษฐกิจดีทำงานในรูปแบบผสมในสัดสวนท่ีสูงกวEา

ผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนยากจนมาก (28% ตEอ 7%) 2) กลุEมผูRหญิงท่ีตอบขRอถามทำงานในรูปแบบผสมน้ีมากกวEากลุEม

ผูRชาย (20% ตEอ 13%) 3) กลุEมผูRตอบขRอถามท่ีมีการศึกษาสูงกวEาทำงานในรูปแบบผสมน้ีมากกวEากลุEมผูRตอบขRอถามท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ำกวEา (25% ตEอ 8%)  

2.วิกฤตการดูแล  

- ภาระการดูแลผู4พ่ึงพิง (โดยเฉพาะการดูแลเด็ก) เปuนอุปสรรคสำคัญต0อการจ4างงาน ในกลุEมผูRใหRสัมภาษณ%ท่ีระบุ

วEาพวกเขาไมEไดRทำงานท่ีสรRางรายไดR กลุEมท่ีระบุวEาพวกเขาตRองดูแลเด็ก หรือญาติท่ีเจ็บปqวยอยูEในสัดสEวนท่ีสูงท่ีสุด 

(24%)  รองลงมาเปeนกลุEมท่ีระบุวEา พวกเขาไดRรับผลกระทบจากวิกฤตการแพรEระบาดของโรคโควิด 19 หรืออยูEในชEวงการกัก

ตัวในสัดสEวน 12% ท้ังน้ี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครัวเรือนท่ีสมาชิกไมEไดRทำงานสรRางรายไดRเพราะตRองดูแลผูRพ่ึงพิงอยูE

ในสัดสEวนสูงท่ีสุดคือ 40% จากจำนวนครัวเรือนท่ีสมาชิกไมEไดRทำงานท่ีสรRางรายไดRท้ังส้ิน  

- ในกลุ0มผู4ตอบข4อถามท่ีไม0ได4ทำงานสร4างรายได4เน่ืองจากต4องดูแลผู4พ่ึงพิงส0วนใหญ0เปuนกลุ0มผู4ท่ีต4องดูแลเด็กถึง 

70% ในขณะท่ีกลุEมผูRท่ีตRองดูแลญาติท่ีเจ็บปqวยอยูEในสัดสEวน 30%  

- เม่ือพิจารณาจากผู4ตอบข4อถามจากกลุ0มครัวเรือนร่ำรวยมากและกลุ0มครัวเรือนยากจนมากท่ีสุดได4ระบุใน

ทำนองเดียวกันว0ามีความจำเปuนในการดูแลเด็กเปuนเหตุผลสำคัญท่ีทำให4พวกเขาไม0ได4ทำงาน  

(24% และ 17% ตามลำดับ) สEวนผูRตอบขRอถามจากลุEมครอบครัวฐานะปานกลางท่ีระบุถึงความจำเปeนในการดูแลเด็กเปeน



 

   
 

 

 

        

เหตุผลสำคัญท่ีทำใหRพวกเขาไมEไดRทำงานมีสัดสEวนลดลงมาอยEางมีนัยสำคัญ คือ 9% ท้ังน้ี ในขณะท่ีผูRตอบขRอถามจากกลุEม

ครัวเรือนร่ำรวยมากดูเหมือนเลือกท่ีจะไมEทำงานเพ่ือดูแลเด็กโดยไมEมีปrญหาใด ๆ แตEผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนยากจน

มากท่ีไมEสามารถทำงานสรRางรายไดRเน่ืองจากจำเปeนตRองดูแลเด็กกลับอยูEในสัดสEวนท่ีนEาวิตกอยEางมีนัยสำคัญ โดยเหตุผลของ

พวกเขาอาจเปeนเพราะมีทุนทรัพย%จำกัดในการยังชีพ หรือมีปrญหาในการเขRาถึงบริการดRานการดูแลเด็ก ซ่ึงเปeนประเด็นท่ี

ตRองทำการวิเคราะห%เพ่ือใหRไดRขRอมูลเพ่ิมเติมตEอไป ในสEวนของความจำเปeนในการดูแลญาติท่ีเจ็บปqวยสถานการณ%แตกตEาง

ออกไป กลEาวคือ สัดสEวนของผูRตอบขRอถามจากลุEมครัวเรือนยากจนมากท่ีไมEไดRทำงานเพราะตRองดูแลญาติท่ีเจ็บปqวยอยูEท่ี 

12% ในขณะท่ีสัดสEวนของผูRตอบขRอถามจากลุEมครัวเรือนร่ำรวยมากท่ีไมEไดRทำงานเพราะตRองดูแลญาติท่ีเจ็บปqวยอยูEท่ี 2% 

ท้ังน้ี ไมEใชEตัวเลขท่ีนEาประหลาดใจแตEอยEางใดเน่ืองจากผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนร่ำรวยมากมีทุนทรัพย%ท่ีจะวEาจRางผูRอ่ืน

ดูแลญาติท่ีเจ็บปqวยแทนตนเองไดR  

- กลุ0มผู4หญิงรับหน4าท่ีดูแลเด็กเล็กโดยไม0ได4รับค0าตอบแทนในสัดส0วนสูงท่ีสุด กลEาวคือ   

เม่ือสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัย/กEอนวัยเรียน หรือโรงเรียนอนุบาลตRองปpดทำการในชEวงวิกฤตการแพรEระบาดของโรคโควิด 19 

กลุEมผูRเปeนแมEรับหนRาท่ีเล้ียงดูเด็กเล็กในสัดสEวนสูงถึง 48% ของจำนวนผูRท่ีตRองดูแลเด็กเล็กท้ังส้ิน รองลงมาคือกลุEมผูRเปeนคุณ

ยาย/คุณยEาในสัดสEวน 29% และกลุEมผูRเปeนพEอในสัดสEวน 5% ของจำนวนผูRท่ีตRองดูแลเด็กเล็กท้ังส้ิน  

3.รายได4  

- โดยภาพรวมยังมองไม0เห็นการฟ78นตัวในส0วนของรายได4ครัวเรือน กล0าวคือ ถึงแม4ว0ามาตรการผ0อนปรนเร่ือง

การกักตัวผู4ป{วย หรือผู4ต4องสงสัยเปuนผู4ป{วยโรคโควิด 19 ได4ผ0อนปรนลงในช0วงคร่ึงแรกของป| 2565 น้ี กว0า 60% ของ

ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเปuนผู4ตอบข4อถามระบุว0า ครัวเรือนของพวกเขามีรายได4ลดลงเม่ืเปรียบเทียบกับช0วง 12 เดือนก0อน 

มีเพียงประมาณ 35% ของครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเปeนผูRตอบขRอถามท่ีระบุวEาครัวเรือนของพวกเขามีรายไดRเพ่ิมข้ึน หรือมีรายไดR

เทEาเดิมเม่ือเปรียบเทียบกับชEวง 12 เดือนกEอน   

- ถึงแม4ว0าแนวโน4มรายได4ลดลงในระยะ 12 เดือนท่ีผ0านมาคือป}ญหาท่ีโดดเด0นของกลุ0มครัวเรือนผู4ตอบข4อถาม 

แต0สัดส0วนของป}ญหาน้ีแตกต0างกันไปในแต0ละกลุ0มครัวเรือน กล0าวคือ ผู4ตอบข4อถามจากกลุ0มครัวเรือนยากจนมากใน

สัดส0วนท่ีสูงถึง 70% ท่ีระบุว0า รายได4ครัวเรือนของพวกเขาลดลง ในระยะ 12 เดือนท่ีผ0านมา เปรียบเทียบกับ 50% 

ของกลุ0มผู4ตอบข4อถามจากกลุ0มครัวเรือนท่ีมีฐานะดีท่ีระบุว0า รายได4ครัวเรือนของพวกเขาลดลง ท้ังน้ีผูRตอบขRอถามจาก

กลุEมครัวเรือนในกรุงเทพมหานครเปeนกลุEมท่ีระบุวEารายไดRครัวเรือนของพวกเขาเพ่ิมข้ึน หรือคงท่ีเม่ือเปรียบเทียบกับระยะ 

12 เดือนท่ีผEานมาในสัดสEวนท่ีสูงท่ีสุด (47%) อยEางไรก็ดี ไมEมีความแตกตEางอยEางมีนัยสำคัญในดRานการเปล่ียนแปลงของ

รายไดRระหวEางกลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็ก และกลุEมครัวเรือนท่ีไมEมีเด็ก  

- กลุ0มธุรกิจภาคเกษตรกรรมและกลุ0มธุรกิจนอกภาคเกษตรกรรมล4วนมีรายได4ลดลงจากผลกระทบ  

ของวิกฤตการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมา  



 

   
 

 

 

        

4. เงินเฟ�อ  

- ตEอขRอถามเก่ียวกับการรับรูRเร่ืองเร่ืองราคาสินคRาสูงข้ึนในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมา ผูRตอบขRอถาม  

จากกลุEมครัวเรือนตEาง ๆ ถึง 99% ท่ีระบุวEาพวกเขารับรูRไดRวEาราคาสินคRาสูงข้ึนในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมา  

โดย 80% ของผูRตอบขRอถามกลุEมน้ีระบุวEา พวกเขารับรูRไดRวEาราคาสินคRาสูงข้ึนอยEางมากในระยะ 12 เดือน        ท่ีผEานมา  

- กลุ0มครัวเรือนตัวอย0างส0วนใหญ0ท่ีมีสมาชิกเปuนผู4ตอบข4อถามกำลังหาทางรับมือกับป}ญหาเงินเฟ�อ  

โดยครัวเรือนถึง 90% ท่ีมีสมาชิกเปeนผูRตอบขRอถามระบุวEา การขยับสูงข้ึนของราคาสินคRาเปeนความเส่ียง  

ตEอระบบการเงินของครัวเรือนโดยเฉพาะมีผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนยากจนมากในสัดสEวนท่ีสูงถึง 54% ท่ีระบุวEาการ

ขยับสูงข้ึนของราคาสินคRาเปeนความเส่ียงอยEางมากตEอระบบการเงินของครัวเรือนพวกเขา (เม่ือเปรียบเทียบกับ 34% ของ

ผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีมีฐานะดี)   

- ถึงแม4ว0าการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 จะยังคงเปuนประเด็นท่ีสร4างความวิตกแก0ประชาชนในประเทศไทย 

แต0ป}ญหาสินค4าราคาสูงข้ึนกำลังเปuนประเด็นท่ีประชาชนวิตกกังวลมากกว0าความวิตกจากการแพร0ระบาดของโรคโควิด 

19 กลEาวคือ กลุEมครัวเรือนตEาง ๆ ท่ีมีสมาชิกเปeนผูRตอบขRอถามตEางตอบในทำนองเดียวกันวEาการขยับสูงข้ึนของราคาสินคRา

และโรคโควิด 19 เปeนสองประเด็นปrญหาหลักท่ีสรRางความวิตกกังวลแกEครัวเรือนพวกเขาโดยกลุEมผูRตอบขRอถามท่ีระบุวEาการ

ขยับสูงข้ึนของราคาสินคRาและโรคโควิด 19 เปeนปrญหาหลักของครัวเรือนพวกเขา สEวนปrญหา “ความยากจน” และปrญหา 

“การวEางงาน” เปeนประเด็นท่ีกลุEมครัวเรือนท่ีมีสมาชิกเปeนผูRตอบขRอถามระบุวEาเปeนปrญหาหลักของครัวเรือนพวกเขาใน

สัดสEวนลำดับ 3  และลำดับ 4   

- ความวิตกกังวลเก่ียวกับราคาสินคRาท่ีขยับสูงข้ึนมีความแตกตEางกันไปในแตEละภูมิภาค กลEาวคือ   

ในกรุงเทพมหานครผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีระบุวEาการขยับสูงข้ึนของราคาสินคRาเปeนปrญหาหลัก  

ของครัวเรือนพวกเขามีสัดสEวนสEวนท่ีสูงกวEาผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีระบุวEาโรคโควิด 19 เปeนปrญหาหลักของ

ครัวเรือนพวกเขา แตEจังหวัดตEาง ๆ ในภาคเหนือและภาคใตR ผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีระบุวEาโรคโควิด 19 เปeน

ปrญหาหลักของครัวเรือนพวกเขามีสัดสEวนท่ีสูงเปeนอันดับหน่ึง ท้ังน้ี ผลการสำรวจพบว0า สำหรับประชาชนกลุ0มท่ียากจน 

ประเด็นเงินเฟ�อเปuนป}ญหาใหญ0ของพวกเขามากกว0าประเด็นของการติดเช้ือโรคโควิด 19 แต0สำหรับประชาชนกลุ0มท่ีมี

ฐานะดี ประเด็นของการติดเช้ือโรคโควิด 19 เปuนป}ญหาใหญ0ของพวกเขามากกว0าป}ญหาเงินเฟ�อ   

5.กลยุทธrการรับมือ  

- กลุ0มครัวเรือนต0าง ๆ พ่ึงพิงกลยุทธrต0างๆ เพ่ือท่ีจะรับมือกับวิกฤตหรือเหตุการณrสุดวิสัย/คาดคิดไม0ถึงท่ีเปuนผล

จากการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 หรือผลจากป}ญหาค0าครองชีพท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ี การลดการบริโภคอาหารและ

ผลิตภัณฑrท่ีไม0ใช0อาหารเปeนกลยุทธท่ีโดดเดEนในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมา (53% และ 54% ตามลำดับ)   



 

   
 

 

 

        

- ในส0วนของกลยุทธเชิงบวกต0าง ๆ ท่ีกลุ0มครัวเรือนต0าง ๆ ใช4เพ่ือรับมือจากการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 

หรือผลจากป}ญหาค0าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผลการสำรวจคร้ังน้ีพบวEา 40% ของผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนตEาง ๆ  พ่ึงพิงเงิน

ออม ซ่ึงเปeนกลยุทธการรับมือท่ีกลุEมครัวเรือนตEาง ๆ นิยมใชRมากท่ีสุดเปeนอันดับสอง อยEางไรก็ตาม สัดสEวนครัวเรือนท่ีพ่ึงพิง

การออมจากการสำรวจคร้ังน้ีลดนRอยลงกวEาสัดสEวนครัวเรือนท่ีพ่ึงพิงเงินออมในชEวงการสำรวจคร้ังแรกโดยธนาคารโลกเม่ือปa 

2564 (64% 3) ท้ังน้ีรัฐบาลยังคงเปeนแหลEงใหRการสนับสนุนท่ีสำคัญแหลEงหน่ึงสำหรับกลุEมครัวเรือนตEาง ๆ ท่ีไดRรับผลกระทบ 

(29%) นอกจากกลุEมเพ่ือน ท้ังท่ีเปeนการใหRการสนับสนุนโดยตรงจากเพ่ือน ๆ (23%) และการกูRยืมเงินจากเพ่ือน ๆ (24%)  

- หน้ีสินครัวเรือนเปuนประเด็นหน่ึง โดยเฉพาะอย0างย่ิงสำหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก ท้ังน้ี กลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กมัก

จEายชำระหน้ีสินครัวเรือนท่ีกูRยืมไปลEาชRา (1 ใน 3 ของผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กระบุวEา พวกเขาตRองชำระหน้ีสิน

ลEาชRากวEากำหนด) นอกจากน้ี กลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กมักกูRยืมเงิน (จากธนาคารและเพ่ือน ๆ) มากกวEากลุEมครัวเรือนท่ีไมEมีเด็ก 

และกลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กมักจำนำ/จำนองทรัพย%สิน และอสังหาริมทรัพย%มากกวEากลุEมครัวเรือนท่ีไมEมีเด็ก  

6. ความม่ันคงทางอาหาร   

- กว0า 20% ของครัวเรือนระบุว0า ไม0สามารถบริโภคอาหารท่ีดีต0อสุขภาพและอาหารท่ีมีคุณค0าทางอาหาร/

อาหารท่ีชอบโดยผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนยากจนใหRขRอมูลดังกลEาวในสัดสEวนท่ีสูงกวEา (40%)   

- ประมาณ 4% ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีมีผูRตอบขRอถามระบุวEา สมาชิกในครัวเรือนของพวกเขา  

ออกไปประกอบภารกิจนอกบRาน (ไปทำงาน/ไปโรงเรียน) โดยไมEไดRบริโภคอาหารตลอดท้ังวันโดยสถานการณ%ดังกลEาวไดRรับ

การเปpดเผยจากกลุEมครัวเรือนยากจนในสัดสEวนท่ีสูงกวEากลุEมครัวเรือน อ่ืน ๆ (12%)  

  

7. ความช0วยเหลือทางสังคม  

- โดยภาพรวมแล4ว กว0า 60% ของครัวเรือนท่ีมีผู4ตอบข4อถามระบุว0า ครัวเรือนของพวกเขาได4รับความ

ช0วยเหลือจากรัฐบาล โดยครัวเรือนในกลุEมน้ีท่ีมีเด็กไดRรับความชEวยเหลือจากรัฐบาลในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมาในสัดสEวนท่ี

สูงกวEาครัวเรือนในกลุEมน้ีท่ีไมEมีเด็ก (68% ตEอ 56%) ท้ังน้ีสัดสEวนของครัวเรือนท่ีไดRรับความชEวยเหลือทางสังคมดูเหมือนจะ

คEอนขRางคงท่ีในทุกกลุEมครัวเรือนท่ีมีผูRตอบขRอถาม (แมRวEากลุEมครัวเรือนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีสัดสEวนท่ีไดRรับความ

ชEวยเหลือทางสังคมนRอยกวEากลุEมครัวเรือนอ่ืน ๆ เล็กนRอย)  

- การให4ความช0วยเหลือทางสังคมเพ่ิมเติม (top-up) ในโครงการสำคัญๆ มีบทบาทสำคัญ/มีความสำคัญต0อ

ครัวเรือนจำนวนมาก กลEาวคือ กวEา 70% ของครัวเรือนกลุEมท่ีไดRรับความชEวยเหลือทางสังคมระบุวEาครัวเรือนของพวกเขา

ไดRรับความชEวยเหลือทางสังคมเพ่ิมเติม (top-up) ในระยะ 12 เดือนท่ีผEานมาและกลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กไดRรับความชEวยเหลือ

ทางสังคมเพ่ิมเติม (top-up) ในสัดสEวนท่ีสูงกวEากลุEมครัวเรือนท่ีไมEมีเด็ก (86% ตEอ 61%)  



 

   
 

 

 

        

- ประมาณ 80% ของกลุEมครัวเรือนท่ีมีผูRตอบขRอถามไดRรับเงินชEวยเหลือทางสังคมจากภาครัฐผEานแอปพลิเคช่ัน 

“เปwาตังค%” ในโทรศัพท%มือถือ ในขณะท่ี 40% ของกลุEมครัวเรือนท่ีมีผูRตอบขRอถามไดRรับเงินชEวยเหลือทางสังคมจากภาครัฐ

ผEานการโอนเขRาบัญชีเงินฝากพวกเขาโดยตรง                

- ประชาชนส0วนใหญ0ไม0มีป}ญหายุ0งยากในการรับเงินจากงบประมาณช0วยเหลือทางสังคมขอภาครัฐ อย0างไรก็

ตาม 13% ของประชาชนระบุว0า พวกเขาประสบป}ญหาในการรับเงินช0วยเหลือทางสังคม โดยประเด็นปrญหาสำคัญ ๆ ท่ี

ครัวเรือนกลุEมน้ีเผชิญ ไดRแกE 1) ปrญหาเก่ียวกับอินเทอร%เน็ต/กระแสไฟฟyา   

2) ปrญหาการยืนยันตัวตน และ 3) ปrญหาความยุEงยากในการใชRงานแอปพลิเคช่ัน โดยกลุEมครัวเรือนท่ีมีเด็กประสบปrญหา

ประเด็นน้ีมากกวEากลุEมครัวเรือนท่ีไมEมีเด็ก (22% ตEอ 5%)  

8. การศึกษาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

- โดยภาพรวมแล4ว 42% ของผู4ตอบข4อถามระบุว0า เด็กในครัวเรือนกลับไปเรียนหนังสือตามปกติเม่ือโรงเรียน

เปvดการเรียนการสอนอีกคร้ัง อย0างไรก็ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กกลับไปเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ 83% ส0วน

เด็กจากกลุ0มครัวเรือนยากจนมากท่ีสุดกลับไปเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติในสัดส0วนท่ีน4อยลงอีก คือ 81% กรณีกลุEมเด็กท่ี

ไมEไดRกลับไปเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติเม่ือโรงเรียนเปpดการเรียนการสอนอีกคร้ัง สEวนใหญEหรือกวEา 90% เปeนเด็กในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอยEางย่ิงเด็กจากกลุEมครัวเรือนท่ีมีรายไดRนRอย  

- เหตุผลหลักท่ีเด็กไม0ได4กลับไปเข4าเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนในช0วงท่ีทำการสำรวจคร้ังน้ีเน่ืองจากความ

หวาดกลัวว0าเด็กอาจติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (44%) สEวนเหตุผลอ่ืน ๆ ไดRแกE            1) โรงเรียนแสดงใหR

เห็นวEายังไมEพรRอมท่ีจะเปpดการเรียนการสอนในหRองเรียนอีกคร้ัง [ยกตัวอยEางเชEน ยังไมEมีเอกสารแนวทางการสอน/ยัง

ปรับแกRหลักสูตรไมEเสร็จ (7%) 2) ไมEมีอุปกรณ%ใชRประกอบการเรียนการสอน และระบบอินเทอร%เน็ต (6%) 3) เด็กไมEสนใจใน

การศึกษา (5%)  

- ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอนออนไลนr: ประมาณ 79% ของผูRตอบขRอถามแสดง

ความคิดเห็นวEา การเรียนการสอนออนไลน%มีประสิทธิภาพนRอย หรือไมEมีประสิทธิภาพตEอเด็ก  เม่ืเปรียบเทียบกับการเรียน

การสอนแบบพบปะเห็นหนRาตากันท่ีหRองเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะผูRตอบขRอถามจากกลุEมครอบครัวยากจนมาก 25% 

แสดงความคิดเห็นวEาการเรียนการสอนออนไลน%ไมEมีประสิทธิภาพตEอเด็กโดยส้ินเชิง  

- อุปสรรคต0าง ๆ ในการเรียนการสอน : ผลการสำรวจคร้ังน้ีพบวEา การเขRาถึงอินเทอร%เน็ตและอุปกรณ%สำหรับการ

เรียนการสอนออนไลน%เปeนสองอุปสรรคปrญหาสำคัญท่ีสุดของการเรียนการสอนทางไกล   

(24% ตEอ 11%) รองลงมาไดRแกEอุปสรรคปrญหาท่ีพEอแมE/ผูRปกครองมีภารกิจมากจนไมEสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน

ออนไลน%ของเด็กในครัวเรือนไดR (20%) หรือพEอแมE/ผูRปกครองไมEมีทักษะท่ีเพียงพอจะสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล



 

   
 

 

 

        

ของเด็กในครัวเรือน (12%)  นอกจากน้ีแลRว การท่ีบรรดาครูผูRสอนยังไมEมีความพรRอมเพียงพอท่ีจะทำการสอนในรูปแบบ

ออนไลน%ก็เปeนอีกหน่ึงประเด็นท่ีอยูEในขRอพิจารณา  

- การเข4าเรียนของเด็กเล็กท่ีศูนยrพัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลต0าง ๆ เพ่ิมสูงข้ึนอย0างมีนัยสำคัญเม่ือเร็ว ๆ น้ี 

เม่ือเปรียบเทียบกับช0วงการแพร0ระบาดของโรคโควิด 19 ก0อนหน4าน้ี ขRอมูลระบุวEา ความหวาดกลัวเก่ียวกับการแพรE

ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีผEอนคลายลงในกลุEมพEอแมE/ผูRปกครองนEาจะเปeนเหตุผลสำคัญท่ีสุดท่ีทำใหRยอดการเขRาเรียนของ

กลุEมเด็กเล็กเพ่ิมข้ึนอยEางมีนัยสำคัญเม่ือเร็ว ๆ น้ี อยEางไรก็ตาม มีความแตกตEางกันอยEางมีนัยสำคัญเก่ียวกับการเขRาเรียนของ

เด็กเล็กระหวEางกลุEมครัวเรือนท่ีมีรายไดRแตกตEางกัน กลEาวคือ เด็กเล็กจากกลุEมครัวเรือนท่ีมีฐานะดีมีอัตราการลงทะเบียน

เรียนท่ีสูงกวEาเด็กเล็กจากกลุEมครัวเรือนอ่ืน ๆ  

9. สุขภาพและการฉีดวัคซีน  

- ผู4ตอบข4อถาม 98% ระบุว0า สมาชิกผู4ใหญ0ในครัวเรือนของพวกเขาได4รับวัคซีนป�องกันโรคโควิด 19 แล4วอย0าง

น4อยสองเข็ม ในขณะท่ี 71% ของผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนสEวนนRอยอีก 2% ระบุเหตุผลหลักท่ีไมEเขRารับการฉีดวัคซีน

วEา พวกเขาวิตกกังวลตEอผลขRางเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากเขRารับการฉีดวัคซีน  

- ผลการสำรวจคร้ังน้ีพบว0า โดยภาพรวมแล4วผู4ตอบสัมภาษณrจากกลุ0มครัวเรือนต0าง ๆ สามารถ  

เข4าถึงบริการทางการแพทยrได4ดีในระยะ 12 เดือนท่ีผ0านมา (ซ่ึงรวมถึงบริการการตรวจรEางกายปกติและบริการการฉีด

วัคซีน) โดยผู4ตอบข4อถามท่ีเปuนผู4ใหญ0 96% และเด็ก 97% สามารถเข4าถึงบริการทางการแพทยrได4ดีในระยะ 12 เดือนท่ี

ผ0านมา ซ่ึงผลการสำรวจดังกลEาวคEอนขRางจะเปeนไปในทิศทางเดียวกันท้ังกลุEมครัวเรือนยากจน และกลุEมครัวเรือนท่ีมีฐานะ

ร่ำรวย (อยEางไรก็ตาม 4% ของกลุEมครัวเรือนยากจนมากระบุวEา พวกเขาไมEสามารถเขRาถึงบริการทางการแพทย%ไดRเม่ือถึง

คราวจำเปeน)  

- ป}ญหาสุขภาพจิตยังคงเปuนประเด็นน0าวิตกกังวล ประมาณ 43% ของผูRตอบขRอถามระบุวEาพวกเขารูRสึกวิตกกังวล

มากเพียง 2-3 คร้ังในระยะหน่ึงเดือนท่ีผEานมา ในขณะท่ี 22% ระบุวEารูRสึกวิตกกังวลมากทุกสัปดาห% และ 7% ระบุวEา พวก

เขารูRสึกวิตกกังวลมากทุกวัน ในสEวนผูRตอบขRอถามจากกลุEมครัวเรือนยากจนมาก 14% ระบุวEา พวกเขารูRสึกวิตกกังวลมาก 

“ทุกวัน” ในขณะท่ีผูRตอบขRอถาม จากกลุEมครัวเรือนร่ำรวยมาก 4% ท่ีระบุวEา พวกเขารูRสึกวิตกกังวลมาก “ทุกวัน”  

- ขRอถามเก่ียวกับความวิตกกังวลของเด็กในครัวเรือน  เด็กในครัวเรือนของพวกเขาวัย 7-17 ปaมีอาการวิตกกังวล

นRอยกวEาสมาชิกในครัวเรือนท่ีเปeนผูRใหญE อยEางไรก็ตาม ผูRใหญE 23 % ระบุวEาพวกเขา “ไมEทราบ” วEาเด็กรูRสึกวิตกกังวลหรือไมE

ในระยะหน่ึงเดือนท่ีผEานมา   
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