
ผลกระทบวกิฤติโควดิ-19 : 
การส ารวจเชิงพืน้ท่ีชุมชนคนจนเมอืงและชุมชนเกษตรรายย่อย

ประภาส ป่ินตบแต่ง

หน่วยปฏบิัตกิารชาวนาร่วมสมัย

สถาบันวจิัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



การส ารวจ “คนจนเมอืงในภาวะวกิฤติโควดิ-19”
และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

• โดยคณะนักวิจยั “โครงการวจิยัคนจนเมืองที่เปล่ียนไปในสังคมเมืองที่ก าลัง
เปล่ียนแปลง”

• เกบ็ข้อมูลช่วง 9-12 เม.ย.2563  

• จ านวนตวัอย่าง 507 ตัวอย่าง (ชุมชนแออัด ชุมชนเก่า บ้านเช่าห้องเช่า 
ครอบคลุมทั่วประเทศ)





ผลกระทบดา้นรายไดช่้วงโควดิ

•คนจนเมืองมีรายได้ลดลง โดยเฉล่ีย 70.84 %   
•จากเดมิรายได้เฉล่ียของคนจนเมืองผู้ตอบแบบสอบถามก่อน
วกิฤตโิควดิอยู่ที่ 13,397 บาทต่อเดือน 
•ในช่วงระหว่างวกิฤตคินจนเมืองผู้ตอบแบบสอบถามรายได้
ลดลง 70.84 % หรือ 9,490 บาท ต่อเดือน 
•ช่วงโควดิคงเหลือรายได้เพยีง 3,906 บาทต่อเดือน 



ผลกระทบดา้นรายได(้ต่อ)
• 1.กลุ่มผู้รับจ้างรายวัน (รับจ้างท างานบ้าน ดแูลเดก็/เป็นเพื่อนคนแก่ รับจ้างนวดตาม
ร้าน ฯลฯ) ซึ่งมีรายได้วันละราว 300 บาท รายได้เฉลี่ยและผลส ารวจ พบว่า มีรายได้
เฉลี่ยราวเดอืนละ 8,120 บาท

• (กลุ่มคนหาเช้ากนิค ่าเหล่านีอ้ยู่ชายขอบ ไม่มีตวัตนในระบบจ้างงาน เหลือรายได้เฉลี่ย
ต ่ามาก ไม่มีเงนิออม ฯลฯ)

• คนกลุ่มนีร้ายได้ลดลง ร้อยละ 77.7 และรายได้เฉลี่ยหลังวกิฤตเิหลือเพยีงราวเดอืนละ 
1,811 บาท
2.กลุ่มผู้ค้าขายรถเขน็ หาบเร่แผงลอย ผู้ค้าริมทาง ฯลฯ พบว่า รายได้ลดลง ร้อยละ 83.0 
กลุ่มนีมี้รายได้เฉลี่ยก่อนวกิฤตโิควดิ-19 ราวเดอืนละ 17,952 บาท ผลกระทบจากวกิฤติ
ท าให้เหลือรายได้เฉลี่ยเพยีงราวเดอืนละ 3,051 บาท







ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน (ประชาชนทัว่ไป)

• ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  7,611 บาทต่อเดอืน

• ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย 4,165 บาท    

(คนจนเมืองห้องเช่าราคาถูกราว 2,000-3,000 บาท



• 1.ชว่งลอ็คดาวน์คนจนเมืองจงึพึง่พิงการบริจาคสงู 
(ถงุยงัชีพ ตู้ ปันสขุ ฯลฯ) 

• 2.รูปแบบการปรับตวัโดยอาศยัทนุทางสงัคม   

• (ข้อมลูและรูปจากมลูนิธิเกษตรกรรมยัง่ยืน)

ขอ้สังเกตบางประการ





การปรับตวับนฐานทุนทางสังคม

• นวตักรรมการรับมือช่วงวกิฤติอาหาร
• การท าอาหารแจกจ่ายอาหารให้ผู้เดือดร้อน 
• การบริจาคเงนิให้กับร้านค้าเพื่อแจกอาหาร 
• กลุ่มปันอาหาร ปันชีวติ/  ตู้ ปันสุข 
• กลุ่มธนาคารอาหารเพื่อรับมือภยัพบิัติ 
• ข้าวชาวนาแลกปลาชาวเล /โครงการ“ข้าวแลกปลา”

• บทบาทของตลาดชุมชน ร้านค้าในชุมชน (ตย.ตลาดน้อย ฯลฯ) และกลไกการกระจายอาหารที่
สอดคล้องกับวถิชีีวติของผู้คน

• ข้อสังเกตต่อโครการฟ้ืนฟูฯ และความไม่สอดคล้องหรือการไม่หนุนเสริมการปรับตัวจากบทเรียน
เหล่านี ้



บทเรียนในมิติของระบบการกระจายอาหาร



ขอ้สังเกตบางประการในสถานการณ์ช่วงหลงัลอ็คดาวน์

• การฟืนตวัของร้านค้ารายยอ่ย หาบเร่แผงลอย การค้าริมทาง ฯลฯ และข้อจ ากดับางประการ

(เงินทนุ ต้นทนุ ฯลฯ)

• ด้าน “ลกูค้า ผู้บริโภค” ยงัไม่มีรายได้พอที่จะบริโภค (สภาพการจ้างงานยงัไม่เหมือนเดิม ฯลฯ)

• ปัญหาการเข้าถงึการเยียวยาของรัฐ (โครงการเงินกู้ฉกุเฉิน เราไม่ทิง้กนั ฯลฯ)

(ตวัอยา่งร้านซอ่มเสือ้ผ้า รายได้เหลือวนัละราว 100-200 บาท) 



ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สงัคมของ
โควิด-19 

ต่อครวัเรือนเกษตรกรรายย่อยใน
ชมุชนเกษตรกรรม

รายงานผลการ
ส ารวจ



ภาค จ านวน ร้อยละ
กลางและ
ตะวนัออก 360 28.0

เหนือ 270 26.9

ตะวนัออกเฉียงเ
หนือ 300 29.9

ใต้ 152 12.2

รวม 1,002 100.0

ตารางที่ 1 แสดงการกระจายแบบ
ส ารวจตามภมูภิาคตา่งๆ



ตารางที ่ 2 แสดงประเภทชุมชนจ าแนกตามลกัษณะพืน้ที่

ลกัษณะชมุชน จ านวน ร้อยละ
1.ชมุชนใกล้เมอืง (ก่ึง
เมือง-ก่ึงชนบท)

236 23.5

2.ชมุชนชนบท 636 62.5

3.ชมุชนห่างไกลจากเมือง 140 14.0

รวม 1,002 100.0



ตารางที ่ 3 แสดงประเภทชุมชนจ าแนกตามลกัษณะพชืหลกั 

ลกัษณะชมุชน จ านวน ร้อยละ

1.ชมุชนชาวนา 545 54.4

2.ชมุชนพืชเชิงพาณิชย์ 291 29.0

3.ชมุชนสวนผกั ผลไม้ 166 16.6

รวม 1,002 100.0



ตารางที ่ 5 แสดงผลกระทบตอ่การผลติทางการเกษตรและแหลง่รายไดข้องครวัเรอืน

แหล่งรายได้ เพ่ิมขึน้ เท่าเดิม ลดลง รวม
1.การผลิตหลกั (ข้าว พืช
พาณิชย์ ไมผ้ล และผกัผลไม)้

5.1 41.2 49.7 100.0

2.การผลิตเสริม 2.1 49.1 48.8 100.0

3.การแปรรปูและการ
ประกอบการค้าขาย 1.0 51.5 27.9 100.0

4. เงินส่งกลบัจากสมาชิกใน
ครวัเรือน 0.6 51.5 47.9 100.0



ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนครวัเรอืนทีม่สีมาชกิทีอ่อกไปท างานนอกภาคเกษตร 

จ านวนสมาชิก
ครวัเรือน

ร้อยละ

ไม่มี 39.1

มี 61.9

จ านวน 1 คน (33.8)

จ านวน 2 คน (16.9)

จ านวน 3 คนขึน้ไป (10.2)

รวม 100.00



ตารางที ่ 9 แสดงสัดส่วนครวัเรอืนทีม่สีมาชกิท างานนอกภาคเกษตร “ตกงานหรอืวา่งงาน
ระหวา่งโควดิ 19

ผลกระทบต่อแรงงานฯ ร้อยละ
(ของครวัเรือนท่ีมีแรงงานนอกภาคเกษตร)

1.รายได้ลดลง 24.1

2.ตกงาน 20.5



ตารางที ่ 11 แสดงจ านวนสมาชกิทีอ่อกไปท างานนอกภาคเกษตร
และย้ายกลบัมาอยูบ้่านย้ายกลบับ้านช่วงโควดิ-19

จ านวนผูก้ลบับ้าน ร้อยละ
ไม่มี 95.9

มี 4.1

จ านวน 1 คน (2.9)

จ านวน 2 คน (0.8)

จ านวน 3 คนขึน้ไป (0.4)

รวม 100.0



ตารางที่ 12 แสดงการวางแผนชวีติของแรงงานนอกภาคเกษตรทีเ่ดนิทางกลบับ้าน

แผนชีวิต ร้อยละ
กลบัไปท างานเมื่อสถานทีท างานเปิด
ตามปกติ

50.00

รอโอกาสให้พ้นช่วงวิกฤติและกลบัไป
ท างานเหมือนเดิม

14.7

หาอาชีพใหม่ในชมุชนหรือใกล้เคียงโดย
อาศยัอยู่ท่ีบา้น

17.7

กลบัมาช่วยท าการเกษตรหรือ
ประกอบการค้าขายของครอบครวั

2.9



ตารางที ่ 13 แสดงการเปลีย่นแปลงเงนิส่งกลบับ้านของแรงงานนอกภาคเกษตร 

การ
เปล่ียนแปล
งของเงิน
ส่งกลบัโดย
เฉล่ียต่อ
เดือน

ชมุชน
ชาวนา

ชุมชนพืช
เชิงพาณิชย์

ชุมชนสวน
ผกั ผลไม้

รวม

เพ่ิมขึน้ 0.0 0.0 6.3 0.3

เท่าเดิม 64.1 25.0 25.0 51.2

ลดลง 35.9 75.0 68.8 48.5



ตารางที ่ 14 แสดงการเปลีย่นแปลงเงนิส่งกลบับ้านของแรงงานนอกภาคเกษตร
เปรยีบเทยีบช่วงกอ่นและระหวา่งโควดิ-19

จ านวนเงินส่งกลบั
โดยเฉล่ียบาทต่อ

เดือน

ชุมชน
ชาวนา

ชุมชนพืช
เชิงพาณิชย์

ชุมชน
สวนผกั
ผลไม้

รวม

ก่อนโควิด-19

ค่าเฉล่ีย 5,252 5,175 6,533 5,309

SD 5,094 6,484 7,337 5,800

ระหว่างโควิด-19

ค่าเฉล่ีย 2,571 2,287 3,733 2,541

SD 3,331 3,268 3,535 3,323



ตารางที่ 15 แสดงการเปรยีบเทยีบรายจา่ยด้านตา่งๆ ของครวัเรอืน กอ่น-ระหวา่งโควดิ

ค่าใช้จ่าย เพ่ิมขึน้ เท่าเดิม ลดลง รวม
ค่าเฉล่ีย
ก่อนโควิด

(บ/ด)

ค่าเฉล่ีย
ระหว่างโควิด

(บ/ด)

ค่าอาหาร 28.6 54.1 17.3 100.0 5,117.08 5,356.31

ค่าโทรศพัท์
อินเตอรเ์น็ต

10.5 87.9 1.6 100.0 599.69 619.95

ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนภาคเกษตร

11.1 73.5 15.4 100.0 12,492.37 12,357.65

ค่าขนส่งผลผลิต
การเกษตร

2.0 79.2 18.8 100.0 2,356.78 2,207.42

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
36.0 44.1 19.9 100 3,135.91 3,669.34



ตารางที ่ 17 เปรยีบเทยีบการใช้จา่ยดา้นอาหารของครวัเรอืนจากแหลง่ตา่งๆ 

แหล่งรายจ่าย เพ่ิมขึน้ เท่าเดิม ลดลง รวม
1.การซ้ืออาหารบริโภคจากชมุชน เช่น
ร้านค้าในชมุชน ตลาดนัดชมุชน ตลาดเขียว
ในชมุชน

27.4 53.8 18.8 100.0

2.การซ้ืออาหารจากตลาดในเมือง ตลาด
เขียวในเมือง

13.8 50.4 35.8 100.0

3.การซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือ ห้าง/ซุปเปอร์
มารเ์กต็ในเมือง

15.6 55.2 29.2 100.0

4 การซ้ืออาหารผ่านร้านค้าออนไลน์
4.1 ส่งผ่าน Kerry, SCG 12.0 79.3 8.8 100.0

4.2 ส่งผ่าน GRAB, Food Panda, Line Man 3.4 89.8 6.8 100.0

4.3 ซ้ือผ่านร้านอาหารออนไลน์โดยตรง เช่น
KFC, The Pizza

2.2 91.7 6.1 100.0

5.การซ้ืออาหารจากรถเร่/รถพุ่มพวง 23.8 58.8 17.4 100.0



ตารางที่ 18 แสดงการแสวงหาทางออกหรอืรบัมอืด้านอาหารการกนิของครวัเรอืนเกษตรกรรายยอ่ย

การแสวงหาทางออก

แลกเปลี่ยนอาหาร
ปลกูพืชผกับริโภคเอง
จ าเป็นต้องใช้เงินเก็บมาซือ้อาหาร

การแสวงหาทางออก
ร้อย
ละ

การแลกเปล่ียนอาหารการกิน
ระหว่างเพ่ือนบา้นทัง้ใน-นอก
ชุมชน

18.3

ปลกูพืชผกับริโภคเอง เลีย้งสตัว์ 44.2

จ าเป็นต้องใช้เงินเกบ็มาซ้ือ
อาหารมากขึน้

35.7



ตารางที่ 23 แสดงสถานะการลงทะเบยีนของสมาชกิในครวัเรอืนโครงการเยยีวยา 

สถานะการ
ลงทะเบียน

จ านวน
ร้อย
ละ

ไม่ได้ลงทะเบียน 421 42.0

ลงทะเบียนไม่
ส าเรจ็
ไม่ได้รบัเงิน

190 19.0

ลงทะเบียนส าเรจ็
และได้รบัเงิน 391 39.0

ลงทะเบียนเราไม่ทิง้กนั

ไมไ่ด้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนไมส่ าเร็จ ไมไ่ด้รับเงิน

ลงทะเบียนส าเร็จและได้รับเงิน



ตารางที่ 24 แสดงสถานะการลงทะเบยีนรบัเงนิเยยีวยาเกษตรกร

การลงทะเบียน
รบัเงินเยียวยาเกษตรกร

ชุมชน
ชาวนา

ชุมชนพืชเชิง
พาณิชย์

ชุมชน
ชาวสวนผกั

ผลไม้
รวม

ไม่ได้ลงทะเบียน 9.2 8.6 15.7 10.0

ลงทะเบียนและได้รบัเงินแล้ว 34.5 34.4 21.7 32.3

ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ เพราะ
อยู่ในกระบวนการพิจารณา 52.5 55.3 60.2 54.7

ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ได้รบัเงิน
เพราะไม่มีสิทธิ (ไม่ได้ลงทะเบียน
เกษตรกร เช่น กรณีแรงงานรบัจ้าง
ภาคเกษตร ฯลฯ)

3.5 1.4 2.4 2.7

อ่ืนๆ 0.2 0.3 0.0 0.2



ตารางที ่ 25 แสดงสถานะการเข้ารว่มโครงการสินเชือ่ฉุกเฉินแบบไมต้่องมหีลกัประกนั

การเข้าร่วมโครงการสินเช่ือ
ฉุกเฉินแบบไม่ต้องมี

หลกัประกนั

ชุมชน
ชาวนา

ชุมชนพืช
เชิงพาณิชย์

ชุมชน
ชาวสวน
ผกั,ผลไม้

รวม

ไม่รู้/ไม่ทราบ 31.4 18.2 36.1 28.3

รู้แต่ไม่ได้กู้ 63.3 69.4 57.8 64.2

กู้ อยู่ในกระบวนการย่ืนขอกู้ 3.9 9.3 2.4 5.2

กู้และได้เงินมาใช้แล้ว 1.1 2.1 3.0 1.7

กู้แต่ไม่ได้ 0.4 1.0 0.6 0.6

รวม 100.0

(545)

100.0

(291)

100.0

(166)

100.0

(1,002)



ตารางที ่ 27 แสดงการปรบัตวัของครวัเรอืนเกษตรกรรมรายยอ่ยช่วงวกิฤตโิควดิ-19

กิจกรรมของครวัเรือน ไม่มี มี รวม
1. การเพ่ิมช่องทางการขายผลผลิต การแปรรปูใน
ลกัษณะขายในตลาดออนไลน์ หรือการใช้ช่องทางส่ือสาร

96.2 3.8 100.00

2. การปรบัการผลิตหรือวางแผนการผลิตโดยการปลูก
พืช/เล้ียงสตัวใ์ห้หลากหลายมากย่ิงขึน้

85.0 15.0 100.00

3. การเพ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตทางการเกษตร 96.0 4.4 100.00

4. การลดรายจ่ายโดยการปลูกผกั/เล้ียงสตัวกิ์นเอง 51.8 48.2 100.00

5. การลดรายจ่ายโดยหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติเพ่ิม
มากขึน้กว่าช่วงปกติ

74.5 25.5 100.00

6. การกู้ยืมเพ่ิมขึน้กว่าปกติ 92.00 8.00 100.00

7. การจ าน าจ านองทรพัยสิ์น 91.2 8.8 100.00

8. การขายทรพัยสิ์น 97.3 2.7 100.00



ตารางที่ 29 แสดงบทบาทของครวัเรอืนในการช่วยเหลอืคนอืน่

บทบาทในการช่วยเหลือ ร้อยละ

1. การบริจาค หรือแบง่ปันเงิน ผลผลิต
อาหาร ฯลฯ ให้ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบา้น
ในชุมชน

41.4 

2. การบริจาค หรือแบง่ปันเงิน ผลผลิต
อาหาร ฯลฯ ให้ผูอ่ื้นนอกชุมชน

15.7 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวงัใน
ชุมชนหรือในท้องท่ีใกล้เคียง

35.9 

บทบาทในการช่วยเหลือคนอ่ืน

บริจาคแบง่ปันอาหาร ให้เพ่ือนบ้านในชมุชน
บริจาคแบง่ปันอาหาร ให้เพ่ือนบ้านนอกชมุชน
ร่วมกิจกรรมเฝ้าระวงัในชมุชน
อ่ืนๆ



ขอ้สังเกตบางประการ

• ครัวเรือนเกษตรกรรายยอ่ยมีการผลิตและแหลง่รายได้ที่หลากหลาย กลา่วคือ รายได้ที่มาจากการแปรรูป 
ค้าขาย และแรงงานนอกภาคการเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 แม้จะมีในทกุมิติของชีวิตแตก่็ได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่า ผลกระทบของโควิด-19 ตอ่คนจนเมือง

• การผลิตพืชหลกัหรือพืชพาณิชย์และไม้ผลที่ได้รับผลกระทบ แตผ่ลกระทบก็เกิดขึน้กบัพืชผกัและผลไม้บาง
ชนิดท่ีรุนแรงเทา่นัน้ กลา่วคือ ไม่ได้เกิดผลกระทบจนกระทัง่ไม่มีรายได้จากการผลิต 

• รายได้จากการค้าขายและการแปรรูปแม้ได้รับผลกระทบท าให้รายได้ไม่เทา่เดิมแตก่็พอสามารถปรับตวัใน
การประกอบอาชีพระดบัชมุชน เชน่ ตลาดชมุชน การเปิดร้านค้าหน้าบ้าน ฯลฯ 

• ผลกระทบตอ่รายได้จากแรงงานนอกภาคเกษตรมีผลตอ่รายได้ของครัวเรือนสงูมาก



(ต่อ)

• ในมิติด้านอาหารการกินมากนกั เน่ืองจากยงัพออาศยัแหลง่อาหารจากแปลงการผลิตของครัวเรือน แหลง่
อาหารจากฐานทรัพยากร และการพึง่พาอาศยักนัในมิติวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนอาหารในชมุชน และยงั
สามารถซือ้อาหารได้จากแหลง่ตลาดชมุชนที่หลากหลาย 

• ครัวเรือนเกษตรกรรายยอ่ยมีความยืดหยุน่สงู (resilience) มีความหลากหลาย มีการผลิตและแหลง่
รายได้  แหลง่อาหาร ระบบการกระจายอาหารที่หลากหลายเพ่ือประคองชีวิตทางเศรษฐกิจในยามวิกฤติได้
ดีกว่าคนจนเมือง

• ระบบเศรษฐกิจฐานรากและต้นทนุด้านเครือข่ายความสมัพนัธ์ในชมุชนที่เกือ้หนนุให้ครัวเรือนเกษตรกรราย
ยอ่ยสามารถปรับตวั และคอยชว่ยประคบัประคองให้ชีวิตพออยูร่อดในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึน้อยา่งรุนแรง
เชน่นี ้


