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การวิเคราะหผ์ลการส ารวจ  

แนวทางการจดัระบบสวัสดิการสังคม  

เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-191 

เดชรัต สุขก าเนิด2 

วริษา สุขก าเนิด3 

สถานการณ์โควิด-19 เป็นความเสี่ยงภัยและความไม่แน่นอนของการใช้ชีวิต ในลักษณะที่สังคมไทยไม่

เคยประสบมาก่อน เพราะแม้ว่าจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับบางภัย เช่น อุบัติเหตุ

ทางถนน แต่เนื่องจากมาตรการที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมโรคโควิด-19 นั้น ดูจะส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตและการด าเนินธุรกิจของผู้คนในวงกว้าง อาจจะกว้างยิ่งกว่าภัยครั้งใหญ่เช่น มหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 

หรือ วิกฤตต้มย ากุ้ง พ.ศ. 2540 เสียอีก 

ด้วยความกว้างขวางและความรุนแรงของผลกระทบ สถานการณ์โควิด-19 จึงน าพาสังคมไทยไปสู่

ภาวะใหม่ นั่นคือ การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือระบบสวัสดิการสังคมอย่างมหาศาล ในตัวเลขหลายแสนล้านบาท 

ผ่านมาตรการต่างๆ และยังมแีนวโน้มจะเพิม่ขึ้นอีกได้ในอนาคตอันใกล้  

อย่างไรก็ดี แม้ว่า เม็ดเงินสวัสดิการในภาพรวมจะเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่า ในสังคมยังมีผูท้ี่ไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวจ านวนมาก ดังที่ปรากฎเป็นข่าวเป็นระยะ ดังนั้น หลักคิดและประสทิธิผลของ

การจัดสรรเม็ดเงินดังกล่าว จึงถูกตั้งค าถามจากสังคม และมีข้อเรียกร้องจากหลายฝ่าย ให้รัฐบาลปรบัเปลี่ยน

แนวคิดและแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการดังกล่าว  

การส ารวจครั้งนี้ จึงต้องการจะตอบค าถามดังกล่าว โดยมีค าถามส าคัญของการส ารวจครั้งนี้ 

ประกอบด้วย 

1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปลักษณะใด? ความรุนแรงของ

ผลกระทบ และความสามารถในการรับมือผลกระทบ แตกต่างกันหรือไม่ ตามระดับรายได้

ของครัวเรือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19? 

                                                 
1 การส ารวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนเพื่อผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงระบบรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ด าเนินการโดย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ 
2 นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 
3 นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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2) สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้มีความเพียงพอ เหมาะสม ทั่วถึง ในการรับมือกบัผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 ดังกล่าวหรือไม?่ อย่างไร?  

3) จากค าถามและค าตอบในข้อ 2 เราก็จะสอบถามถึงความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมระหว่าง 

(ก) ระบบสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่ม หรือระบบที่พยายามค้นหาและช่วยเหลือ “เฉพาะ” ผู้ที่

ได้รับผลกระทบเท่านั้นแบบที่รัฐบาลใช้อยู่ (ต่อไปขอเรียกว่า “ระบบสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม”) 

กับ (ข) ระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า หรือการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทุกคน ว่า 

ระบบใดมีความเหมาะสมในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 มากกว่ากัน   

4) การเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่มีการใชแ้บบถ้วนหน้าอยู่แล้วในปัจจบุัน มี

ความเหมาะสมหรือไม่ ในการเป็นส่วนหนึง่ของมาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19? 

และหากเห็นว่าควรเพิ่มเบี้ยยังชีพดังกล่าว ควรเป็นอัตราใด?  

การส ารวจครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 1,998 คน และมีผลการส ารวจออกมาดังนี ้

1) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

การท าการส ารวจครั้งนี้เป็นการสอบถามผลกระทบในระดับครัวเรือน หรือกล่าวแบบวิชาการว่ามี 

ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ โดยพยายามกระจายให้กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,998 ครัวเรือน ที่มี

ลักษณะทีแ่ตกต่างกัน เพ่ือสะท้อนภาพความแตกต่างหลากหลายในสังคม  

โดยในแต่ละภูมิภาค มีผู้ตอบแบบสอบถามในสัดส่วนที่ใกลเ้คียงกัน แบ่งเป็น ครัวเรือนในกรุงเทพ

และปริมณฑลร้อยละ 30 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ครัวเรือนในภาคเหนือ ร้อยละ 14 ครัวเรือนในภาค

อีสาน ร้อยละ 20 ครัวเรือนในภาคกลาง (และภาคตะวันออก) ร้อยละ 13 และครัวเรือนในภาคใต้อีกร้อยละ 

23 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ในเชิงเพศสภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแบ่งเป็นผู้หญิง ร้อยละ 67 ผู้ชาย ร้อยละ 30 และไม่

ระบุ ร้อยละ 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ความโน้มเอียงของเพศของผู้ตอบแบบสอบถามเช่นน้ี อาจ

เกิดขึ้นจากการที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้บริหารการเงินในครอบครัวส่วนใหญ ่

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีอาชีพที่หลากหลาย ตั้งแต่ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ 

ผู้ประกอบการรายย่อยจนถึงรายใหญ่ ลูกจา้งในระบบและนอกระบบข้าราชการ เกษตรกร นักเรียนนกัศึกษา 

จนถึงคนว่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นวัยท างานและวัยกลางคน โดยมีวัยท างาน (30-45 ปี) ร้อยละ 
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33 และวัยกลางคน (46-60 ปี) ร้อยละ 46 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

(น้อยกว่า 30 ปี) และกลุ่มผูสู้งวัย (มากกว่า 60 ปี) อีกกลุ่มละร้อยละ 10 ด้วยเช่นกัน 

ในแง่ของรายได้ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในการตอบค าถามเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับ

ครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่างกัน โดย มีผู้ทีม่ีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 31 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผู้ที่มีรายได้ 10,000 - 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 43 มีผู้ที่รายได้ 

30,000 - 50,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อยละ 10 ผู้ที่รายได้ 50,000 - 70,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ร้อย

ละ 4 และ ผู้ทีม่ีรายได้มากกว่า 70,000 อีกร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

จากการกระจายของตัวอย่างทั้งหมดที่ได้กล่าวมา การส ารวจครั้งนี้ได้สะท้อนความแตกต่าง

หลากหลายในสังคมพอสมควร 

2) สถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือนกอ่นเกิดสถานการณ์โควิด19 

ก่อนที่กล่าวถึง ผลกระทบทางเศรษฐกิจโควิด-19 ขอกล่าวถึง สถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือน

ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 (หรือ ในเดือนมกราคม 2563) เพื่อให้เข้าใจสถานการณข์องครัวเรือนไทยเป็น

เบื้องต้นก่อน 

ในสถานการณเ์ศรษฐกิจของครัวเรือนก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ครวัเรือนส่วนใหญ่มีงานท าเป็น

ส่วนใหญ่หรือเป็นประจ า ซึ่งมีสัดส่วนรวมกนัร้อยละ 70  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีเพียงร้อยละ 10 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเท่านั้นที่ว่างงาน  

ในแง่ของรายได้ และครัวเรือนร้อยละ 24 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ครัวเรือนเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 

45 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) มีรายได้ใกล้เคียงรายจ่าย และครัวเรือนอีกประมาณร้อยละ 25 เป็น

ครัวเรือนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และมคีรัวเรือนอีกประมาณร้อยละ 6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

แทบไม่มีรายได้เลย   

ขณะเดียวกัน ก่อนสถานการณ์โควิด-19 นั้น ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สินเลยมีร้อยละ 21 อีกร้อยละ 35 

ของครัวเรือนมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ส่วนอีกร้อยละ 27 ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมีหนี้สิน

มากกว่าทรัพย์สิน และอีกร้อยละ 16 มีหนี้สินแต่ไม่มีทรัพย์สินเลย  

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่ครัวเรือนมีในการรองรับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแตล่ะเดือน หรือ

ที่เรียกว่า “กันชนทางการเงิน” ที่รองรับกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การส ารวจครั้งนี้ พบว่า ครัวเรือน
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ร้อยละ 19 มีทรัพย์สินทางการเงินที่รองรับกับสถานการณ์ได้ไม่เกิน 1 เดือน ส่วนครัวเรือนอีกร้อยละ 36 ที่ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีทรัพย์สนิทางการเงินรองรับเพียงแค่ 1-3 เดือน ครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ทาง

การเงินรองรับ4-6เดือนร้อยละ 20 และครัวเรือนที่มีสินทรพัย์ทางการเงินมากกว่า 1ปีอยู่เพียงร้อยละ 7 ทั้งนี้ 

การส ารวจครั้งนี้ยังพบผู้ที่ไม่เคยประเมินกันชนทางการเงินของตนเองอีกประมาณร้อยละ 18 

เมื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ พบว่าความเหลื่อมล้ ามีอยู่มาก และส่งผลต่อการรับมือกับ

สถานการณ์โควิด 19 เป็นอย่างมาก ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน กว่าร้อยละ 40 (ของ

ครัวเรือนในกลุ่มนี)้ มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ มีเพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้น ที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ในขณะ

ที่ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาท/เดือน มีรายได้มากกว่ารายจ่ายถึงเกือบครึ่งหน่ึงของครัวเรือนใน

กลุ่มนี้ (ภาพที่ 1) โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์ (Test of Association) พบว่า ตัวแปรทั้งสองนี้มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนกับระดับรายได้ของครัวเรือนก่อน

เกิดสถานการณ์โควิด-19 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

 เช่นเดียวกับ สถานการณ์หนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือนนั้นก็สัมพันธ์กับระดับรายได้ของ

ครัวเรือนอย่างชัดเจนเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน มีจ านวนผูท้ี่มี

ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ประมาณหนึ่งในสี่ และมีผู้ไม่มีทรัพย์สินเลยถึงร้อยละ 20 ของครัวเรือนในกลุ่มนั้น 
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แต่ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่า 70,000 บาท/เดือน ขึ้นไป มีคนที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินสูงถึงร้อย

ละ 80 ของครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าว  

ส่วนสถานการณ์ด้านกันชนทางการเงินของครัวเรือน เมื่อวิเคราะห์โดยเทียบกับระดับรายได้ เราจะ

พบสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท/เดือนลงมา มีกันชนทาง

การเงินน้อยไม่เกิน 3 เดือน มากกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนในกลุ่มนี ้และมีถึงเกือบร้อยละ 20 ที่ไม่เคย

ประเมินกันชนทางการเงินของตัวเอง ในทางกลับกัน ผู้ที่มีกนัชนทางการเงินตั้งแต่ 4 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป ใน

กลุ่มครัวเรือนที่รายได้ 50,000-70,000 บาท/เดือน มีอยู่ร้อยละ 40 และครัวเรือนที่มีรายได้ 70,000 บาท/

เดือน มีถึงร้อยละ 60 ของครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าว (ภาพที่ 2)  

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะกันชนทางการเงินของครัวเรือนกับระดับรายได้ก่อน

สถานการณ์โควิด-19 ของครัวเรือน 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

 จากการศึกษาทั้งหมดพบว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนสว่นใหญ่มีงานท าเป็นประจ า

และมีงานท าเป็นส่วนใหญ ่และมีรายได้ใกล้เคียงกับรายจ่ายหรือมากกว่า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคือ ครัวเรือน

ไทยมีกันชนทางเงินจ ากัดมาก เพียงประมาณ 1-3 เดือนเป็นส่วนใหญ่ และความเปราะบางทางการเงินดังกล่าว

สัมพันธ์กับระดับรายได้ของครัวเรือน โดยความเปราะบางดังกล่าวนั้นครอบคลุมสัมพันธ์กับครัวเรือนที่มีรายได้
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น้อยจนถึงระดับ 50,000 บาท/เดือน ซึ่งนั้นแปลว่า อาจครอบคลุมครัวเรอืนประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือน

ไทย (โดยเฉพาะ หากนับรวมครัวเรือนที่ไม่เคยประเมินกันชนทางการเงินของตนเองส่วนหนึ่งด้วย) 

ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(2563) ที่พบว่า ร้อยละ 60 ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีกันชนทางการเงินไม่เกิน 3 เดือน4  ความเปราะบาง

ดังกล่าวกลายเป็นความเสี่ยงในยามที่เจอสถานการณ์วิกฤต อย่างเช่นที่เจอในสถานการณ์โควิด-19 

3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถานการณ์โควิด19 ต่อครัวเรือนไทย 

สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับครวัเรือนไทยในหลายลักษณะ โดยผลกระทบที่พบมากที่สุด

คือ ยอดขาย/รายได้ลดลง (ร้อยละ 51 ของครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วย สถานที่ขาย/ท างานถูกปิดทั้งหมด 

(ร้อยละ 28) สถานที่ขายถูกปดิทั้งหมดหรือบางส่วน (ร้อยละ 26) การถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 14) และการที่คู่ค้า

ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ (รอ้ยละ 10) ทั้งนี้ การส ารวจครั้งนี้ พบกลุ่มครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบเพียง

ประมาณร้อยละ 10 ของครัวเรือนตัวอย่างเท่านั้น 

แต่หากพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับจะพบว่า การถูกเลิกจ้างและสถานที่ขาย/ท างาน

ถูกปิดทั้งหมดจะมีผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนรุนแรงที่สุด โดยครัวเรือนเกือบร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่

ได้รับผลกระทบในทั้งสองลักษณะ จะมีรายได้ลดลงตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป รองลงมาคือ กรณีที่สถานทีข่ายถูกปิด

บางส่วน ยอดขายรายได้ลดลง และการทีคู่่ค้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ โดยครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ลักษณะทั้งสามนี้จะมีรายได้ลดลงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ดังกล่าว   

หลังจากประสบกับสถานการณ์โควิด-19 การส ารวจครั้งนี้ พบว่า ครัวเรือนจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 

ของครัวเรือนมีรายได้ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยร้อยละ 27 ของครัวเรือนมีรายได้ลดลงต้ังแต่ 75% ขึ้นไป 

และ อีกร้อยละ  27 มีรายได้ลดลงระหว่าง 50-74% ครัวเรือนในกลุ่มนี้ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ต่อมาใน

กลุ่มครัวเรื่องที่ได้รับผลกระทบในล าดับรองลงมาคือ กลุ่มที่มีมากที่สุดในกลุ่มนี้มีรายได้ลดลงถึง 25-49% ร้อย

ละ 18 และครัวเรือนร้อยละ 11 ที่มีรายได้ลดลง 10-24% และอีกร้อยละ 6 ที่มีรายได้ลดลงน้อยกว่า 10% ต า

ล าดับ ทั้งน้ี มีเพียงแค่ร้อยละ 11 ของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมดที่มีรายได้เท่าเดิม และที่น่าสนใจก็คือ กลุ่ม

ครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีน้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น (ภาพที่ 3) 

                                                 
4 https://www.scbeic.com/th/detail/product/6548  

https://www.scbeic.com/th/detail/product/6548
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ภาพที่ 3 ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อรายได้ของครัวเรือน 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

นอกเหนือจากรายได้ครัวเรือนที่ลดลงแล้ว ครัวเรือนประมาณร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ยังมี

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มที่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 50% ขึ้นไปมีร้อยละ 14 

ของครัวเรือนทั้งหมด, เพิ่มขึน้ 25-50% มีร้อยละ 12, เพิ่มขึ้น 10-24% มีร้อยละ 16, เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10% 

ร้อยละ 9 ตามล าดับ มีเพียงครัวเรือนร้อยละ 30 จากทั้งหมดเท่านั้นที่มรีายจ่ายเท่าเดิม และมีครัวเรอืนที่มี

รายจ่ายลดลงเพียงร้อยละ 19 จากทั้งหมดโดยมีกลุ่มที่มีคา่ใช้จ่ายลดลงมากกว่า 50% ร้อยละ 3 , ค่าใช้จ่าย

ลดลง 10-50% ร้อยละ 9, และค่าใช้จ่ายลดลงน้อยกว่า 10% ร้อยละ 7 ตามล าดับ  

ในแง่ของระยะเวลาของผลกระทบที่จะได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 ครวัเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

(อย่างน้อย 52%) คาดการณ์ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจะยาวนานกว่าสามเดือน นอกจากนี้ยังมี

กลุ่มที่ได้ยังคาดการณ์ไม่ได้อีกถึงร้อยละ 28  

ในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินของครัวเรือนที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ครัวเรือนเกือบ

ครึ่งหนึ่ง (48%) ระบุว่า น่าจะรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่เกิน 3 เดือน ในกลุ่มนี้มี ร้อยละ 31 รับมือ

ได้ 1–3 เดือนและอีกร้อยละ 17 ที่รับมือได้น้อยกว่า 1 เดือน ส่วนครัวเรือนที่รับมือได้ 4-6 เดือน มีเพียงร้อย

ละ 14 ครัวเรือนที่พร้อมรับมือประมาณ 7-12 เดือน มีเพียงร้อยละ 8 และมีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ที่พร้อม

รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ได้นานกว่า 1 ปี 
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เมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของผลกระทบ (ในแง่ระดับรายได้ที่ลดลง) กับระดับรายได้ของแต่ละ

ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนทุกระดับรายได้มีรายได้ที่ลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ครัวเรือนทีม่ีรายได้

ตั้งแต่ 70,000 บาท/เดือนลงมา มีรายได้ลดลง 50% ขึ้นไป ในช่วงประมาณร้อยละ 50-60 ของครัวเรือนใน

กลุ่มรายได้นัน้ ยกเว้นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ผูท้ีม่ีรายได้ลดลง 50% 

เพียงประมาณร้อยละ 40 ซึ่งก็ยังนับว่าเป็นเกณฑ์ที่สูงอยู่ดี ดังนั้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ผลกระทบที่เกดิขึ้นจาก

สถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างรุนแรงในทุกกลุ่มรายได ้โดยกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบรุนแรง

มากกว่าก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น (ภาพที่ 4) 

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 กับระดับ

รายได้ของครัวเรือนก่อนสถานการณ์โควิด-19 (มกราคม 2563) 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

ในการรับมือกบัสถานการณ์โควิด 19 นั้น ครัวเรือนส่วนใหญ่รับมือด้วยการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

ลงร้อยละ 52.3 ของครัวเรือนทั้งหมด และขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลร้อยละ 41.3 ส่วนครัวเรือนอีกร้อยละ 

28.8 หารายได้เสริมทางอ่ืน อย่างไรก็ดี มีครัวเรือนประมาณร้อยละ 10-25 ที่เริ่มต้องกู้เงินและขาย/จ าน า

ทรัพย์สินบางส่วนแล้ว โดยผู้จ าน าหรือขายทรัพย์สินแล้วร้อยละ 22 กู้เงินจากญาติ พี่น้องร้อยละ 13 และ

จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินนอกระบบแล้ว ร้อยละ 7.5 ของครัวเรือนทั้งหมด  
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ความพยายามในการรับมือของครัวเรือนต่างๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นแนวทางไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อครัวเรือนในระยะยาว โดยครัวเรือนในทุกระดับของผลกระทบต่อรายได้ พยายามลดรายจ่าย หา

รายได้เสริม และขอความช่วยเหลือจากรัฐ โดยครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงในทุกระดับและเท่าเดิมรับมือด้วยการ

ลดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ 50-60 ของครัวเรือนทั้งหมด และหารายได้เพ่ิมประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือน

ทั้งหมด และครัวเรือนขอความช่วยเหลือจากรัฐประมาณรอ้ยละ 30-50 โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามระดับ

ผลกระทบต่อรายได้ที่รุนแรงขึ้น และขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง ในช่วงร้อยละ 5-15 (ภาพที่ 5) 

 

ภาพที่ 5 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จ าแนกตามระดับผลกระทบต่อรายได้ของ

ครัวเรือน (ส่วนที่ 1 แนวทางที่ไม่กระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

อย่างไรก็ดี แนวทางในส่วนที่สอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาวได้ เช่น การ

ขาย/จ าน าทรัพย์สิน การกู้ยมืเงินจากญาติพี่น้องและกู้เงินยืมนอกระบบ กลับมีสัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้วิธีการ

ดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามระดับของผลกระทบของรายได้อย่างชัดเจน โดยพบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้เท่าเดิม มีการ

จ าน าหรือขายทรัพย์สินเพียงร้อยละ 9.5 ในขณะที่ครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงมากกว่า 75% มีการขายทรัพย์สิน

หรือจ าน ามากถึงร้อยละ 33.5 ของครัวเรือนในกลุ่มดังกลา่ว ครัวเรือนที่รายได้เท่าเดิมกู้ยืมเงินจากญาติร้อยละ 

3 ในขณะที่ผู้ทีร่ายได้ลดลง 75% กู้ยืมถึงร้อยละ 18.3 ส่วนผู้ที่รายได้เท่าเดิมกู้ยืมนอกระบบแค่ร้อยละ 1.4 ผู้ที่
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มีรายได้ลดลงกู้ยืมจากเงินกู้นอกระบบถึงร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นคือมักจะรับมือ

ด้วยการกู้เงินจากสถาบันทางการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน ซึ่งกู้มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆด้วย (ภาพที่ 6) 

 

ภาพที่ 6 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จ าแนกตามระดับผลกระทบต่อรายได้ของ

ครัวเรือน (ส่วนที่ 2 แนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

เช่นเดียวกับ การพิจารณาตามสถานภาพกันชนทางการเงินของครัวเรือนที่แตกต่างกันก็พบว่า การ

ขาย/จ าน าทรัพย์สิน การกู้ยมืเงินจากญาติพี่น้องและกู้เงินยืมนอกระบบ ก็พบในอัตราที่เพิ่มขึ้นชัดเจน ในกลุ่ม

ครัวเรือนที่มีกนัชนทางการเงินจ ากัด และกลุ่มครัวเรือนที่ไม่เคยประเมินสถานะกันชนทางเงินของตนเอง โดยผู้

ที่มีกันชนอยู่เพียง 1 เดือน จะขายและจ าน าสินค้า (ร้อยละ 31.3) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (ร้อยละ 19.9) 

และกู้ยืมเงินจากญาติพ่ีน้อง  (ร้อยละ 23.5) และกู้ยืมเงินนอกระบบ ๖ร้อยละ 19.0) มากกว่ากลุ่มครัวเรือน

อื่นๆ อย่างชัดเจน ตามมาด้วยกลุ่มครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน 1-3 เดือน และครัวเรือนที่ไม่ได้ประเมิน

สถานะกันชนทางการเงินของตนเอง ตามล าดับ (ภาพที่ 7) 

กล่าวโดยสรุปว่า ครัวเรือนทุกกลุ่มระดับของรายได้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และมี

ความรุนแรงของผลกระทบใกล้เคียงกัน และทุกลุ่มครัวเรอืนพยายามรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง

อย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากครัวเรือนมีระดบัรายได้และกันชนทางการเงินที่แตกต่างกัน ความสามารถในการรับมือ
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กับผลกระทบดังกล่าวจึงแตกต่างกันตามไปด้วย โดยกลุ่มครัวเรือนที่มรีายได้จ ากัดและ/หรือกันชนทางการเงิน

จ ากัด มีความจ าเป็นต้องขายทรัพย์สินและกู้เงินจากแหล่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

ดังนั้น ความจ าเป็นทีร่ัฐบาลจ าเป็นจะต้องมีระบบสวัสดิการที่จะเข้ามาชดเชย/เยียวยาผลกระทบ

ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างมากและควรจะต้องเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงครัวเรือนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง  

 

ภาพที่ 7 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จ าแนกตามสถานะกันชนทางการเงินของ

ครัวเรือน (ส่วนที่ 2 แนวทางที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในระยะยาว) 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

 

4) ความคิดเหน็ต่อระบบสวสัดิการของรัฐในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก

สถานการณ์โควิด19  

เมื่อพูดถึงสวัสดิการของรัฐในการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แล้ว 

พบว่า ครัวเรือนในกลุ่มตัวอยา่งได้รับสวัสดิการการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ าประปาร้อยละ 47.2 ได้รับเงินเยียวยา 

5,000 บาทร้อยละ 37.0 ได้รับการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคร้อยละ 27.3  ได้รับการแจกอาหารและถุงยังชีพ

ร้อยละ 18.8 ได้รับการพักช าระหนี้ร้อยละ 12.9 และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเพียงร้อยละ 12.7 ของ

ครัวเรือนทั้งหมด 
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ตัวเลขดังกล่าวบ่างช้ีว่า การเข้าถึงสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดให้ของครัวเรือนตัวอย่างยัง

ไม่ทั่วถึงมากนัก เพราะแม้แตม่าตรการที่ครวัเรือนเข้าถึงมากที่สุด (การลดค่าไฟฟ้าและน้ าประปา) ก็ยังมี

ครัวเรือนน้อยกว่าร้อยละ 50 ที่เข้าถึงได ้

แม้กระทั่ง ส าหรับกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากที่สดุ ยังเข้าถึงสวัสดิการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 โดย

ครัวเรือนที่มีรายได้ลดลงมากกว่า 75% เข้าถึงการลดค่าไฟฟ้าเพียงร้อยละ 47.3 ของกลุ่มครัวเรือนดังกล่าว 

เข้าถึงเงินเยียวยา 5,000 บาทเพียงร้อยละ 47 เข้าถึงการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคร้อยละ 27.8 เข้าถึงการแจก

อาหารและถุงยังชีพร้อยละ 24.4 ได้รับการพักช าระหนี้ร้อยละ 15.5 และได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเพียงร้อย

ละ 7.7 เท่านัน้  

นอกจากนี้ ยังพบว่า สวัสดิการที่จัดให้อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ (ก) สวัสดิการที่กลุ่มผู้ได้รับ

ผลกระทบมากหรือน้อยจะเข้าถึงได้ใกล้เคียงกัน เช่น การลดค่าน้ าค่าไฟฟ้า การแจกอุปกรณ์ป้องกันโรค การ

พักช าระหน้ี และ (ข) สวัสดิการที่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากจะเข้าถึงมากกว่า เช่น เงินเยียวยา 5,000 

บาท/เดือน การแจกอาหารและถุงยังชีพ แต่ถึงกระนั้น การเข้าถึงสวัสดิการเหล่านี้ก็ยังต่ ากว่าร้อยละ 50 แม้จะ

เป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบมากที่สุดก็ตาม (ภาพที่ 8) 

 

ภาพที่ 8 การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐบาลจัดให้ของครวัเรือน จ าแนกตามระดับของผลกระทบต่อ

รายได้ของครัวเรือน 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 
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 เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้พบว่า สวัสดิการต่างๆของรัฐได้คะแนนด้าน

ความเพียงพอเพียง 2.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ได้คะแนนด้านความทั่วถึงเพียง 1.90 คะแนน 

ได้คะแนนด้านความสะดวก 1.95 คะแนน และได้คะแนนความเหมาะสมเพียง 2.18 คะแนน คะแนนทั้งหมด

ล้วนน้อยว่า 2.5 จาก 5 คะแนน แสดงให้เหน็ถึงความไม่พอใจต่อระบบสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ในช่วงโควิด

อย่างมาก (ภาพที่ 9) 

 

ภาพที่ 9 ระดับคะแนนความคิดเห็นที่มีตอ่สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้  

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

อุปสรรคที่พบมากที่สุดในการขอรับสวัสดิการของรฐัคือ ความยุ่งยากในการลงทะเบียนและขั้นตอน

ขอรับความช่วยเหลือ (ร้อยละ 74 ของครัวเรือนทั้งหมด) ตามมาด้วยความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบ (ร้อยละ 

60 และการใชอ้ินเตอร์เน็ตในการลงทะเบียน (ร้อยละ 47) 

เมื่อสอบถามว่า สิ่งใดที่เป็นปัญหามากกว่ากันระหว่าง (ก) เงินช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับ

ผลกระทบทุกคน (ซึ่งมีแนวโน้มจะสนับสนนุระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า) และ (ข) การที่ผู้ที่ไม่ได้รบั

ผลกระทบบางคนกลับได้รับความช่วยเหลือ (ซึ่งมีแนวโน้มจะสนับสนุนระบบสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่ม) ผล

การส ารวจพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73 เห็นว่า การที่เงินช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุก

คนนั้นเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่า มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นเชื่อว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่กลับได้รับเงิน

ช่วยเหลือจะเป็นปัญหามากกว่า (ภาพที่ 10) 
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เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้คนในทกุช่วงอายุมองว่าการที่รัฐไม่ให้ความช่วยเหลืออย่าง

ครอบคลุมนั้นมีปัญหามากกว่าเป็นจ านวนมากกว่า แต่จ านวนของผู้ที่มองว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบกลับ

ได้รับความช่วยเหลือจะเริ่มมีสัดส่วนมากขึ้น ตามช่วงอายุที่มากขึ้น 

ค าตอบข้อนี้บ่งชี้ว่า ความรุนแรงของผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และการตกหลน่ในระบบ

สวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ มีผลให้ครัวเรือนไทยมีแนวโน้มทีจ่ะเห็นด้วยกับระบบสวัสดิการถ้วนหน้า ที่ไม่ท าให้

เกิดการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบ 

ดังนั้น เมื่อค าถามข้อต่อไป ถามว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง? ค าตอบที่ได้จึงโน้ม

เอียงไปในทางระบบสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างชัดเจน โดยผลการส ารวจ พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 34 มองว่าเงิน

ช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมคนไทยทุกคน ครัวเรือร้อยละ 47 ตอบว่า ควรครอบคลุมคนไทยทุกคนยกเว้น

ผู้ที่มีรายได้ประจ าเท่าเดิม (เช่น ข้าราชการ) มีเพียงร้อยละ 14 ที่เห็นว่า รัฐควรเยียวยาเฉพาะผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบทางลบเท่านั้น และอีกร้อยละ 6 มองว่าผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาควรเป็นผู้ที่รัฐบาลก าหนด

เท่านั้น (ภาพที่ 10) 

 

ภาพที่ 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) ข้อใดเป็นปัญหามากกว่ากันระหว่างการช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุม

ผู้ได้รับผลกระทบทุกคน กับการที่ผู้ที่ไม่ไดร้ับผลกระทบกลับได้รับความช่วยเหลือ และ (ข) เงิน

ช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 
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สิ่งที่น่าสนใจมากคือ ความสัมพันธ์ระหว่างค าถาม/ค าตอบทั้งสองข้อข้างต้น เพราะผลการวิเคราะห์

ทางสถิติบ่งช้ีอย่างชัดเจนว่า การผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการที่เงินช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ได้รับ

ผลกระทบทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่มีปัญหามากกว่า มีความสัมพันธ์กับค าตอบว่ากับเงินช่วยเหลือเยียวยาควร

ครอบคลุมคนไทยทุกคน และ/หรือยกเว้นผู้ที่มีรายได้ประจ าไม่ลดลงเท่านั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยผู้ที่

คิดว่าเงินช่วยเหลือไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคนเปน็ปัญหามากกว่าจะมองว่ารัฐควรช่วยเหลือทุกคน 

ยกเว้นคนที่มีรายได้ประจ าทุกคน ถึงร้อยละ 85 ส่วนคนที่มองว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่กลบัได้รับการ

ช่วยเหลือเป็นปัญหามากกว่า จะมองว่ารัฐควรช่วยเหลือแค่คนที่ได้รับผลกระทบ หรือเฉพาะผูท้ี่รัฐบาลก าหนด

เท่านั้นถึงร้อยละ 36.2 (ภาพที่ 11) 

 

ภาพที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) ข้อใดเป็นปัญหามากกว่ากันระหว่างการ

ช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุมผู้ไดร้ับผลกระทบทุกคน กับการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบกลับได้รับความ

ช่วยเหลือ และ (ข) เงินช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

นอกจากนี้ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสองข้อค าถามข้างต้น (สิ่งใดเป็นปัญหามากกว่า และเงิน

ช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง) ยังมีความสัมพันธ์กับคะแนนความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย (ก) ผู้ที่กังวลว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาจะไม่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน 

(เป็นปัญหามากกว่า) จะให้คะแนนสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ต่ ากว่า (ข) กลุ่มครัวเรือนทีม่องว่าผู้ที่ไม่ได้รับ
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ผลกระทบกลับได้รับความช่วยเหลือ และกลุ่มที่ไม่แน่ใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกๆ มิต ิโดยในด้านความ

เหมาะสม คนกลุ่มแรกให้คะแนน 1.99 ในขณะที่กลุ่มที2่ ให้คะแนน 2.49 ในด้านความสะดวก คนกลุ่มแรกให้

คะแนน 1.76 คนกลุ่มที2่ ให้คะแนน 2.28 ในความทั่วถึง คนกลุ่มแรกใหค้ะแนน 1.71 คนกลุ่มที2่ ให้คะแนน 

2.22 คน และในด้านความเพียงพอ คนกลุ่มแรกให้คะแนน 1.89 คนกลุม่ที่ 2 ให้คะแนน 2.23 ส่วนคนที่ไม่

แน่ใจเป็นกลุม่ที่ให้คะแนนในทุกๆด้านมากที่สุด (ภาพที่ 12) 

 

ภาพที่ 12 คะแนนความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามว่าด้วย สิ่งใดที่เป็นปัญหามากกว่ากัน (คะแนน 1= น้อยที่สุด 5 = มากทีสุ่ด) 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

เช่นเดียวกับ คะแนนความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ ก็มคีวามสมัพันธ์กับทัศนคติของผู้ตอบ

แบบสอบถามว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาควรครอบคลุมใครบ้าง? อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ที่เห็นว่าเงิน

ช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุมคนไทยทุกคนจะให้คะแนนต่ ากว่าผู้ที่เห็นว่า เงินช่วยเหลือเยียวยาควรให้เฉพาะผู้

ได้รับผลกระทบทางลบเท่านั้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คนที่มองว่าสวัสดิการควรให้แก่ไทยทุกคนให้คะแนน 

1.75-2.05 คะแนน และคนทีม่องว่าสวัสดิการควรให้แก่ไทยทุกคนยกเว้นคนที่มีรายได้ประจ าเท่าเดิม ให้

คะแนน 1.86-2.13 ในขณะที่คนที่มองว่าสวัสดิการควรใหแ้ก่คนที่ได้รับผลกระทบเท่านัน้ ให้คะแนน 2.39-

2.46 และผู้ที่มองว่าสวัสดิการควรให้แก่คนที่รัฐก าหนดใหเ้ท่านั้น ให้คะแนน 1.9-2.27 
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ขณะเดียวกัน เมื่อน าคะแนนความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ไปทดสอบกับระดับรายได้ก่อน

เกิดสถานการณ์โควิด-19 และระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อรายได้ พบว่า คะแนนความคิดเห็นกับ

ทัศนคติทั้งสองข้อ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระดับรายได้ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 

และระดับของผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์โควิด-19  

ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้จึงบ่งบอกถึงความส าคัญของทัศนคติ

ที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มที่ส่วนมากที่สนบัสนุนระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (เงินช่วยเหลือเยียวยาควร

ครอบคลุมผู้ไดร้ับผลกระทบทุกคน) และกลุ่มที่สนับสนุนระบบสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่ม (ไม่ควรมผีู้ที่ไม่ได้รับ

ผลกระทบได้รบัความช่วยเหลือ) อย่างชัดเจน 

กล่าวโดยสรุป การส ารวจครั้งนี้พบว่า การจัดสวัสดิการของรัฐไม่ครอบคลุมกลุ่มครัวเรอืนที่ได้รับ

ผลกระทบ อัตราการตกหล่นของกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากสูงกว่า 50% แม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงได้

เมื่อรัฐบาลพยายามขยายความครอบคลุมให้มากขึ้น แต่กส็ะท้อนความล่าช้าและความสับสนในกระบวนการจัด

สวัสดิการ  

ความไม่ครอบคลุมในการช่วยเหลือของรัฐ มาสะท้อนภาพอย่างชัดเจนในคะแนนความคิดเห็นของ

ครัวเรือนต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ ครัวเรือนส่วนใหญ่จึงสนับสนุนแนวคิดระบบสวัสดิการถ้วนหน้า และ

สวัสดิการถ้วนหน้าที่ยกเว้นเฉพาะผู้ที่ได้รับรายได้ประจ าเท่าเดิม (หรือที่มีการเรียกกันว่า ระบบคัดออก) เพราะ

เห็นว่าการช่วยเหลือที่ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน มีความส าคัญมากกว่าการที่ผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบแต่

ได้รบัความช่วยเหลือ ทัศนคติดังกล่าวของครัวเรือนในขณะนี้ มีผลต่อการสนับสนุนระบบสวัสดิการถ้วนหน้า 

และความคิดเห็นต่อการจัดสวสัดิการของรัฐอย่างมีนัยส าคัญ 

5) ความคิดเหน็ต่อการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  

.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้ามาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยจัดเบี้ยยังชีพให้

ผู้สูงอายุในช่วง 600-1,000 บาท/เดอืน ตามช่วงอายุของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี อัตราเบี้ยยังชีพดังกล่าวไม่ได้มี

การปรับเพิ่มมาต้ังแต่ปี 2555 ดังนั้น การส ารวจครั้งนีจ้ึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นถึงการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุเพิ่มเติมด้วย 

ผลการส ารวจพบว่า ครัวเรือนร้อยละ 88 เห็นด้วยที่จะเพิ่มเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โดยความคิดเห็น

ดังกล่าวถือเป็นเสียงส่วนใหญ่จ านวนมากในทุกช่วงอายุและช่วงระดับรายได้ (ก่อนสถานการณ์โควิด-19) บ่ง

บอกนัยยะของความเห็นพ้องในการเพ่ิมอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี (ภาพที่ 13) 
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อย่างไรก็ดี ครัวเรือนยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควร เกี่ยวกับอัตราเบี้ยยังชีพใหม่ที่ควรจะ

เป็น โดยมีครัวเรือนร้อยละ 25 เห็นว่าอัตราควรอยู่ในช่วง 601-1,000 บาท/เดือน  ครัวเรือนร้อยละ 23 เห็น

ว่าควรอยู่ในช่วง 1,001-2,000 บาท/เดือน  ครัวเรือนร้อยละ 24 เห็นว่าควรอยู่ในช่วง 2,001-3,000 บาท/

เดือน  ครัวเรือนร้อยละ 16 เห็นว่าควรอยู่ในช่วง 3,001-5,000 บาท/เดือน  และ และมีร้อยละ 8 เห็นว่าควรมี

อัตรามากกว่า 5,000 บาท/เดือน 

 

ภาพที่ 13 ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อการเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและอัตราเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ควร

จะเป็น 

ที่มา: จากการส ารวจระหว่างวันที่ 14-24 พฤษภาคม 2563 

แม้ว่า ผู้ที่สนับสนุนการเพ่ิมเบี้ยผู้สูงอายุมีในทุกช่วงอายุและระดับรายได้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แต่ช่วง

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากขึ้น ยังสมัพันธ์กับระดับเบี้ยผู้สูงอายุที่เหมาะสมควรเป็นที่เพ่ิมขึ้นด้วย โดยผู้

ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเห็นว่าระดับเบี้ยผู้สูงอายุที่เหมาะสมคือ 2,000 - 3,000 บาท มีร้อยละ 30 แต่ผู้ที่

อายุน้อยกว่า 30 ปี เห็นด้วยในอัตราดังกล่าว เพียงร้อยละ 16 เท่านั้น และผู้ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี กลับเห็น

ด้วยกับอัตรา 600-1,000 บาท/เดือน สูงถึงร้อยละ 32  

แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กลับระดับรายไดพ้บว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันของผู้ตอบ

แบบสอบถามน้ันไม่สัมพันธก์ับระดับเบี้ยผู้สูงอายุที่เหมาะสม ระดับเบ้ียผู้สูงอายุที่เหมาะสมของครวัเรือนในทุก
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กลุ่มรายได้ระหว่าง 600 -1,000 1,000 - 2,000 และ 2,000 - 3,000 บาท/เดือน อยู่ในสัดส่วนทีใ่กล้เคียงกัน 

ดังนั้นสิ่งที่ก าหนดว่าอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงไม่ใช่รายได้ แต่เป็นช่วงวัยของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุป ครัวเรือนส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 สนับสนุนการเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น

ระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้าอยู่แล้ว แต่อตัราเบี้ยยังชีพที่ควรจะเป็นยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควร 

ตั้งแต่ 601-1,000 บาท/เดือน ไปจนถึง 3,001-5,000 บาท/เดือน โดยช่วงวัยของผู้ตอบแบบสอบถามมีผลต่อ

อัตราเบี้ยยังชีพที่ควรจะเป็น มากกว่าระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ระบุ

อัตราที่เหมาะสมคือ 600-1,000 บาท มากที่สุด ในขณะทีผู่้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ระบุอัตราที่เหมาะสมคือ 

2,001-3,000 บาท มากที่สุด  

ทั้งนี้ ประสบการณ์จากการเปลี่ยนระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการเพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ในช่วง

ปี 2552-2554 พบว่า การมีระบบเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้าในครั้งนั้น ท าใหค้วามยากจนของ

ผู้สูงอายุลดลงประมาณ 700,000 คนในเวลาเพียง 3 ปี (ในช่วงปี 2552-54) และท าให้อัตราความยากจนของ

ผู้สูงอายุลดลงจากร้อยละ 27.49 ในปี 2552 เหลือร้อยละ 16.13 .ในปี 2554 ดังนั้น การเพ่ิมเบี้ยยังชีพของ

ผู้สูงอายุหากมีขึ้นในปีนี้ (หรอือนาคตอันใกล)้ ก็จะลดโอกาสของการมีผู้สูงอายุยากจนอันเน่ืองจากสถานการณ์

โควิด-19 ลงได้มากทีเดียว 

6) สรุปและข้อเสนอแนะ 

การส ารวจครั้งนี้ท าให้เหน็ว่า ก่อนเกิดสถานการณโ์ควิด-19 ครัวเรือนไทยจ านวนมาก มีความ

เปราะบางทางการเงินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท/เดือน ลงมา จะมีกัน

ชนทางการเงิน หรือมีสินทรัพยท์างการเงินที่สามารถรองรับกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพียงไมเ่กิน 3 เดือน

เท่านั้น ความเปราะบางดังกล่าวบ่งบอกว่า ครัวเรือนไทยไม่มีความพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตขนานใหญ่ที่ส่งผล

กระทบในวงกว้าง 

ดังนั้น เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครัวเรือน ในทุกระดับของ

รายได้ โดยมีขนาดของผลกระทบแทบไม่ต่างจากกันมากนัก ครัวเรือนไมน่้อยกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมด

มีรายได้ลดลงตั้งแต่หรือมากกว่าครึ่งหน่ึงของรายไดเ้ดิม นับเป็นผลกระทบที่มีความรนุแรงมาก และน่าจะ

รุนแรงและกวา้งขวางมากกว่าหลายๆ ครั้งที่ครัวเรือนไทยเคยประสบมา 

เมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้น ครัวเรือนไทยไม่ได้งอมืองอเท้า ครัวเรือนไทยพยายามรับมือกับวิกฤต

ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย การหารายได้เสริม และการขอความช่วยเหลือจากรฐัหรือญาติพ่ีน้อง 
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โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมาก แตค่วามสามารถในการรับมือดังกล่าวจะแตกต่างกันไปอย่างชัดเจน 

ตามระดับรายได้ (ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19) และกันชนทางการเงิน ส่งผลให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมาก และครัวเรือนทีม่ีกันชนทางการเงินจ ากัด ต้องจ ายอมขาย/จ าน าทรัพยส์ิน หรือ

กู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ รวมถึงแหล่เงินกูน้อกระบบ สูงกว่าครัวเรือนที่มีกันชนทางการเงิน และมีระดับรายได้

มากกว่าอย่างชัดเจน 

แม้ว่า รัฐบาลพยายามจะจัดสรรวงเงินหลายแสนล้านบาทเพื่อชดเชยเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่

แนวความคิดในการจัดสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่ม (ส าหรับผู้ที่รัฐบาลเช่ือว่าได้รับผลกระทบทางลบจริงๆ) รวม

กระบวนการในการคัดกรองผูท้ี่ควรได้รับความช่วยเหลือกลับสร้างอุปสรรค หรือความยุ่งยากล าบากในการ

เข้าถึงสวัสดิการดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อสวัสดิการที่รัฐบาลจดัใหอ้ยู่

ในเกณฑ์ต่ า ยิง่ไปกว่านั้น ระบบสวัสดิการที่รฐับาลจัดให้กส็ามารถเข้าถึงกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมากได้

ไม่ครึ่งหนึ่งของผูท้ี่ได้รับผลกระทบ 

ดังนั้น เมื่อถามถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ครวัเรือนผู้ตอบ

แบบจ านวนมากจึงเห็นด้วยกับการให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลมุผู้ได้รับผลกระทบทุก

คน มากกว่าการที่จะไปคัดเฉพาะผู้ (รัฐบาลเชื่อว่า) ที่ได้รับผลกระทบจรงิๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ทัศนคตหิรือความ

คิดเหน็ดังกล่าวยังส่งผลต่อความคิดที่ว่า ระบบสวัสดิการแบบถ้วนหน้า หรือการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา

ส าหรับคนไทยทุกคน มากกวา่ระบบสวัสดิการเฉพาะกลุ่มอย่างชัดเจน 

อย่างไรกด็ี ข้อเสนอที่เรียกว่า “ระบบคัดออก” หรือการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน 

ยกเว้นผู้ที่ (รฐับาลพิสจูนไ์ด้ชัดเจนว่า) ยังมรีายได้ประจ าเท่าเดิม ก็ได้รับการสนับสนนุจากผูต้อบแบบสอบถาม

จ านวนไม่น้อยเช่นกัน แต่หากมีการด าเนินการตามระบบคัดออกดังกล่าว โดยไม่มฐีานข้อมูลที่ดีพอ และ/หรือ 

มีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลายาวนาน ก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความตกหล่นตามมาได้เช่นเดียวกับระบบ

สวัสดิการเฉพาะกลุ่ม (หรือระบบคัดเข้า) ที่รัฐบาลใช้อยู่เช่นกัน 

สุดท้าย การเพ่ิมเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุได้รับการสนับสนุนจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เกือบร้อยละ 

90 และเป็นการสนับสนุนในทุกกลุ่มช่วงวัย และในทุกกลุม่ระดับรายได้ แต่อัตราของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ควร

จะเปน็ควรเป็นเท่าไรนั้น ยังมีความเหน็ที่แตกตา่งกัน ในระหว่าง 1,000-3,000 บาท/เดือน โดยเฉพาะ

ความเหน็ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มช่วงวัย แต่ประสบการณ์ในการเพิ่มการครอบคลุมและอัตราเบี้ยยังชีพ

ผู้สงูอายุที่ผ่านมา (ปี 2552-2554) สามารถลดความยากจนในกลุ่มผู้สงูอายุลงไดม้าก และหากจะด าเนินการ
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อีกครั้งก็จะช่วยลดผลกระทบและป้องกันภาวะความยากจนในหมู่ผูส้งูอายุจากสถานการณ์โควิด-19 ไปได้อย่าง

มาก 

ดังนั้น การส ารวจครั้งนี้ได้ช่วยชี้ให้เหน็ว่า ในขณะที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 น้ี แนวคดิระบบ

สวัสดิการแบบถ้วนหน้าได้รับเสียงสนับสนุนจากครัวเรือนไทยจ านวนมาก แต่ก็ยังมีรายละเอียดของหลักการ

และการด าเนินการที่ส าคัญบางประการเช่น (ก) ระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมคนไทยทุกคนจริงๆ VS ระบบ

สวัสดิการแบบคัดผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบออก หรือ (ข) อัตราเบ้ียยังชีพ (หรืออัตราบ านาญแห่งชาต)ิ ที่เหมาะสม

ควรเป็นเช่นไร จะต้องไปหารือและขบคิดในรายละเอียด และการหารือและขบคิดดังกล่าวต้องวิเคราะห์ความ

เหมาะสมแบบตัดขวางส าหรับครัวเรือนที่มีระดับรายได้ต่างกัน มีช่วงวัยต่างกัน และมีกันชนทางการเงินที่

ต่างกันด้วย  

ทั้งนี้ เนื่องจากความรุนแรงและความเร่งด่วนของปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลไม่ควรใช้

ความแตกต่างทางความคิดในสองประเด็นข้างต้น มาท าให้เกิดความล่าช้าในการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการถ้วน

หน้าในสังคมไทย ก่อนที่กันชนทางการเงินของครัวเรือนไทยส่วนใหญ่จะหมดลง และลุกลามกลายเป็น

วิกฤตการณ์ทางการเงิน ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ในวงกว้างในสังคมไทย 


