ผลกระทบของ COVID-19 ต่อประชากรกลุม่ เปราะบาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและ
รุนแรงต่อประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในครัวเรือนยากจน และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมี
หลักประกันและความมั่นคงในชีวิตที่ต่ากว่าประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน แม้ว่าภาครัฐมีมาตรการในการเยียวยา
ช่วยเหลือ และดู แ ลประชาชนกลุ่มดั งกล่า ว แต่ความรุ น แรงของสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาด COVID-19
ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงจ่าเป็นต้องมีข้อเสนอแนวทางมาตรการเพื่อดูแลประชากรกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม
ให้สามารถด่ารงชีวิตอยู่ได้ ภายใต้หลักคิดไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

1.

สถานการณ์และผลกระทบของ COVID-19

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยกลุ่มประชากรที่อยู่
ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนเปราะบางได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากกว่ากลุ่มประชากรอยู่ในครัวเรือนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ที่ดีและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนยากจนที่มีกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่ เป็นกลุ่มเสี่ยง
สาคัญที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID-19 มากที่สุด เนื่องจากข้อจากัดใน
การใช้ชีวิตและทางาน การขาดรายได้และหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการส ารวจผลกระทบ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของโควิด -19 พบว่า
รายได้ ข องครั ว เรื อ นกลุ่ ม
เปราะบางทุกประเภทลดลง
อย่างมาก เนื่องจากครัวเรือน
เหล่านี้มักมีสมาชิกที่ทางาน
รับจ้างหรือทางานไม่ประจา
จึงเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ตกงาน
นอกจากนี้ มี ร ายจ่ า ยที่
เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น ครั ว เรื อ นที่ มี
เด็กเล็กมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กเพิ่มขึ้นจากการที่ เด็กไม่สามารถไปศูนย์เด็กเล็กได้ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จากการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์จากรถโดยสาร
สาธารณะเป็นรถรับจ้างซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า เป็นต้น ซึ่งการที่มีรายได้ลดลง และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้ น นาไปสู่หนี้สิน
ที่สูงขึ้นตามมา จากการสารวจ พบว่า หนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางทุกประเภท
เพิ่มสูงขึ้น
1

นอกจากผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ แล้ ว กลุ่ มเปราะบางยังรับความเสี่ ยงและผลกระทบในมิติทางด้านสั งคม
ค่อนข้างมากจากมาตรการของภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 อาทิ การปิดศูนย์เด็กเล็ก ซึ่ง
พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างสูงต่อ ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ ทั้งด้านโภชนาการ พฤติกรรม และ
สุขภาพ และอาจมีผลไปสู่พัฒนาการเติบโตของเด็กในอนาคต จากการสอบถามครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนแออัด
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้ข้อมูลว่า “เด็กที่อยู่ศูนย์เด็กเล็กจะได้รับอาหารและนมตามเวลา แต่เมื่อเด็กต้อง
อยู่บ้าน บางครั้งต้องทานอาหารเหมือนของผู้ใหญ่หรือต้องกินข้าวกับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือไข่ หลายครอบครัว
ต้องเปลี่ยนมาซื้อนมกล่องแทนนมผงซึ่งมีราคาแพง ทาให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน กินข้าวได้น้อยลงเพราะ
เมนูเดิมซ้า ๆ”1
คนไร้บ้ านเป็ นอีกหนึ่ งกลุ่ มเปราะบางที่ได้รั บผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
เนื่องจากข้อจากัดในด้านต่าง ๆ ทาให้คนไร้บ้านเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงยังต้อง
เผชิญกับรายได้ที่ลดลงจากการขาดช่องทางในการหารายได้ จากการสารวจคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 พบว่า คนไร้บ้านกว่าร้อยละ 40
แทบไม่มีงานทาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19

ช่องทางการหารายได้ของคนไร้บ้าน
39.57%

ไม่มีงานทา
ขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ

5.04%
20.14%

รับจ้างไม่ประจา

13.67%

เก็บของเก่า
รับจ้างค่อนข้างประจา

6.47%

ที่มา : ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา และคณะ อ้างโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1

ข้อมูลการสารวจผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาด COVID-19 ด้านสังคม โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ TDRI และ UNICEF และการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus group) 4 ครั้งในชุมชนแออัด 4 พื้นที่ ได้แก่ คลองเตย เสือใหญ่ อ่อนนุช และหนองแขม

2

นอกจากนี้ คนไร้บ้านหน้าใหม่ (New Homeless) มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 20 จากที่มีอยู่เดิมในช่วงก่อน
สถานการณ์ COVID–19

การสารวจกลุ่มคนไร้บ้านในสถานการณ์ COVID-19
3.96
19.42
76.98

คนไร้บ้านก่อนโควิด -19

คนไร้บ้านหน้าใหม่

ไม่ประสงค์ตอบคาถาม

ที่มา : ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา และคณะ อ้างโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.

มาตรการเยียวยาดูแลกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบของ COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนจานวนมากต้องเผชิญกับความ
ยากล าบากในการใช้ ชี วิ ต การขาดรายได้ ใ นการเลี้ ย งชี พ ในระยะแรกของการแพร่ ร ะบาด รั ฐ บาลจึ ง มุ่ ง ให้
ความส าคัญกับ การเยี ย วยาประชาชนที่ได้รั บผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของ COVID-19 ผ่ า นการให้
เงินช่วยเหลือในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จานวนเงิน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ครอบคลุม 43.9 ล้านคน โดยเป็น
กลุ่มเปราะบาง 6.9 ล้านคน2
และเพื่อให้การบริหารงานในการฟื้นฟู เยียวยา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความต่อเนื่อง รัฐบาลได้
จัดทาพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท โดยมี
แผนงานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ในวงเงิน 555,000 ล้านบาท
2

แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 และโครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท
(รอบที่ 1)

3

นอกจากนี้ ภาครัฐมีมาตรการให้ความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีมาตรการในการดูแ ลเยียวยากลุ่มเปราะบางที่สาคัญ ทั้งการให้เงินเยียวยา
และการช่วยเหลือในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน ดังนี้
 การให้เงินเยียวยา 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
ครอบคลุ ม ครอบครั ว กลุ่ มเด็ก เล็ ก ผู้ สู ง อายุ คนพิก าร จ านวน 6,781,881 ราย โดยเป็น การจั ดสรร
เงินเพิ่มเติมให้กลุ่มเปูาหมายโดยตรง ผ่านทางโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
 การจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการทุกคน คนละ 1,000 บาท จานวน 1 ครั้ง โดยใช้
เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาทต่อคน
ต่อเดือนเป็น 1,000 บาท รวมถึงการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุน เพื่อประกอบอาชีพ
ในสภาวะวิกฤต COVID-19
 การสนั บ สนุ น ในรู ป แบบต่ า ง ๆ อาทิ การให้ น มผงเด็ ก เล็ ก ส าหรั บ ครอบครั ว ที่ ต กงาน ไม่ มี ร ายได้
การจัดบริการที่พัก ฝึกอาชีพสาหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว การจัดตั้งตลาดนัดองค์กรชุมชน และการจัดเตรียม
บ้านพักชั่วคราวสาหรับคนไร้บ้าน

3.

การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของมาตรการที่ผ่านมา

3.1 การเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยา เป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดการตกหล่นของกลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง ทั้งคนจน คนปุวย คนพิการ ผู้สูงอายุ ยังมีปัญหาในการเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ รวมถึง
ไม่รับทราบข้อมูล จากการสารวจการเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือในโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มีเสียงสะท้อน
จากกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัด ว่า “ทาเองไม่เป็น ” “ไม่มีโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน” “ไม่มีบัญชี
ธนาคาร” รวมถึงไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ด้วยข้อจากัดของกลุ่มเปราะบางดังกล่าว ทาให้
กลุ่มคนเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ที่ใช้วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทางออนไลน์ได้ และ
ทาให้ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในการช่วยเหลือจากรัฐ3
สาหรับกลุ่มคนไร้บ้าน แม้ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดเตรียมบ้านพักชั่วคราว
เพื่อปูองกันการติดเชื้ อและแพร่เชื้อ COVID-19 แต่จากการสารวจพบว่า ยังมีคนไร้บ้านไม่ทราบว่ามีบ้านพัก
ชั่วคราวให้อาศัยในช่วงการแพร่ระบาด นอกจากนี้ คนไร้บ้านเพียงร้อยละ 20.14 เท่านั้น ที่สามารถลงทะเบียนรับ
สิทธิ์ใน เงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน4
3
4

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิกฤตเศรษฐกิจ
การสารวจคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563

4

3.2 ความไม่เพียงพอของเงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดารงชีพอยู่ได้
แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของรัฐสามารถช่วยผู้ได้รับผลกระทบและแบ่งเบาภาระในการดูแลสมาชิก ที่
เปราะบางในครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ การเพิ่มเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ เบี้ ย ความพิ ก าร ซึ่ ง เบี้ ย ยั ง ชี พ เป็ น แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ส าคั ญ ของกลุ่ ม เปราะบางในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีแหล่งรายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 56 สะท้อนว่า ผู้สูงอายุมีรายได้จากแหล่งอื่น ทั้งการเกื้อหนุนจากสมาชิกในครอบครัว
รายได้จากการทางานลดลง5

4.

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก COVID-19 ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรก ๆ
แต่ด้วยข้อจากัดในหลายด้าน ทาให้ที่ผ่านมา มาตรการความช่วยเหลือจากภาครัฐยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเปราะบางอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุมทุกคน คาดการณ์ว่ามีการตกหล่นของประชากรกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
มาตรการใด ๆ ของรัฐ ถึงหนึ่งในสามของประชากร และในปัจจุบันที่ ส ถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
กลับมารุนแรง และเริ่มส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในวงกว้างมากขึ้น จะยิ่งซ้าเติมให้กลุ่มเปราะบาง
ต้องเผชิญกับความยากลาบากในการใช้ชีวิตมากขึ้น จึง มีข้อเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาและรองรับ
กับผลกระทบที่จะเกิด ขึ้นกับกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทั้งในช่วง
การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด ดังนี้
4.1 เป้า หมาย มุ่งให้ ประชากรกลุ่มเปราะบางทุกคนได้รับเงินช่วยเหลือ เยียวยา โดยเร็ว มีการตกหล่น
น้อยที่สุด
1) สนับสนุนกลไกท้องถิ่น และกลไกนอกภาครัฐ อาทิ มูลนิธิ NGOs ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกที่ใกล้ชิด
กลุ่มเปราะบางมากที่สุด รวมถึงอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) เพื่อเข้าไปค้นหากลุ่มเปูาหมาย ให้ข้อมูล และดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต
COVID-19 ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ
2) จัดเงินเยียวยาให้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง โดยกาหนดวงเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การให้ เงิน โดยใช้ข้อมูล กลุ่ มเปูาหมายที่มีการลงทะเบียนในโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ทั้งเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ
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4.2 เป้าหมาย มุ่งให้กลุ่มเปราะบางที่มีศักยภาพมีงานทา มีรายได้ ในการเลี้ยงชีพ ทั้งในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดและหลังจาก COVID-19 สิ้นสุดลง โดยเร่งการใช้จ่ายและกู้ยืมเงินในกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุน
คนพิการ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถกู้ยืมสาหรับนาไปประกอบอาชีพได้โดยเร็ว และขยายระยะเวลาการ
ชาระหนี้กองทุน
4.3 เป้าหมาย มุ่งเตรียมพร้อมในการวางระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเปราะบาง
ทุกกลุ่ม ทุกคน รับมือกับความท้าทายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1) พัฒนาระบบข้อมูลที่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเปราะบางทั้งประเทศ ที่จะสามารถค้นหากลุ่มเปราะบาง
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา เพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด
2) วางแนวทางในการขยายการคุ้มครองทางสังคมจากการกาหนดกลุ่มเปูาหมายไปสู่ แบบถ้วนหน้า เพื่อ
ปูองกันการตกหล่นของประชากร รวมทั้งพิจารณานามาตรการ Universal Basic Income มาปรับใช้
โดยอาจเริ่มทดลองทาเป็นโครงการนาร่องในบางจังหวัด่มี
ที่คนจนมาก
่
มีรายได้่เฉลี่ยของจังหวัดต่า
เอกสารอ้างอิง
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การสารวจผลกระทบ
ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อประชากรสูงอายุในประเทศไทย. ตุลาคม 2563.
บุญเลิศ วิเศษปรีชา และคณะ. การสารวจคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ความเหลื่อมล้าในสังคมไทย เปลี่ยนวิกฤต COVID-19 ให้เป็นโอกาส. รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับ
เดือนกันยายน 2563.
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 และ
โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก. กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท (รอบที่ 1).
สานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย. การสารวจผลกระทบที่เกิดจากการ
แพร่ระบาด COVID-19 ด้านเศรษฐกิจและสังคม.
เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ และคณะ. รายงานผลกระทบทางสังคมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิกฤตเศรษฐกิจ.
ตุลาคม 2563. สนับสนุนโดย สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์.

กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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