
รายงานผลการสํารวจ 
 “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย 

ในชุมชนเกษตรกรรม” 
 

ความนํา 
 รายงานการสํารวจจัดทําขึ้นโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน มูลนิธิชีววิถี สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน และ
เครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2563 โดยแบบสํารวจจํานวน 1,002 ชุด จํานวน 15 จังหวัด 5 ภูมิภาค 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยต่อมิติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ การรปรับตัวแสวงหา และการเข้าถึงมาตรการการเยียวและฟ้ืนฟูจากรัฐ 
 

 ตารางที่ 1 แสดงการกระจายแบบสํารวจตามภูมิภาคต่างๆ  
ภาค จํานวน ร้อยละ 

กลางและตะวันออก 360 28.0 
เหนือ 270 26.9 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 300 29.9 
ใต้ 152 12.2 
รวม 1002 100.0 

 

ลักษณะพื้นฐาน 
 การสํารวจได้แบ่งตามลักษณะพื้นที่ชุมชนคือ ชุมชนใกล้เมือง (ก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท) ร้อยละ 23.6 ชุมชน
ชนบท ร้อยละ 62.5 ชุมชนห่างไกลจากเมือง (ชุมชนบนดอย ฯลฯ) ร้อยละ 14.0  และแบ่งประเภทชุมชนตาม
ลักษณะพืชหลัก คือ ชุมชนชาวนา  ร้อยละ 54.4 ชุมชนพืชเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 29.0 (ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน 
อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง หรืออ่ืน) และ ชุมชนสวนผัก/ผลไม้ ร้อยละ 16.6 
 
     ตารางที่ 2 แสดงประเภทชุมชนจําแนกตามลักษณะพ้ืนที่ 

ลักษณะชุมชน จํานวน ร้อยละ 
1.ชุมชนใกล้เมอืง (ก่ึงเมือง-ก่ึงชนบท) 236 23.5 
2.ชุมชนชนบท  636 62.5 
3.ชุมชนห่างไกลจากเมือง 140 14.0 
รวม 1002 100.0 
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  ตารางที่ 3 แสดงประเภทชุมชนจําแนกตามลักษณะพืชหลกั  
ลักษณะชุมชน จํานวน ร้อยละ 
1.ชุมชนชาวนา   545 54.4 
2.ชุมชนพืชเชิงพาณิชย์ 291 29.0 
3. ชุมชนสวนผกั ผลไม ้ 166 16.6 

รวม 1002 100.0 
 

 ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสํารวจ มีที่ดินเฉลี่ยของครัวเรือนคือ 22.23 ไร่ 
ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกรขนาดเล็ก มีที่ดิน 0-5 ไร่ ร้อยละ 16.0 และส่วนใหญ่มีที่ดิน จํานวน 11-20 ไร่ 
(ร้อยละ 30.0)  โดยมีครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง ร้อยละ 66.9 ครัวเรือนที่ต้องเช่าที่ดินทํากิน ร้อยละ 
33.1  
  
 ตารางที่ 4 แสดงการถือครองที่ดินของครัวเรือน 

ขนาดการถือครอง ร้อยละ 
0-5 ไร ่ 16.0 
6-10 ไร ่ 20.4 
11-20 ไร ่ 30.0 
21-50 ไร ่ 26.9 
51-100 ไร ่ 5.5 

101 ไร่ขึ้นไป 1.2 
รวม 100.0 

 

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อมิติเศรษฐกิจของครัวเรือน  
1. ผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน 

โดยภาพรวม โควิด-19 ส่งกระทบต่อรายได้จากการผลิตของครัวเรือยเกษตรกรรายย่อยทั้งการผลิตหลัก
คือ ข้าว พืชพาณิชย์(อ้อย ยาง ปาล์ม มันสําปะหลัง ฯลฯ) ผักและไม้ผล จํานวนครัวเรือนที่ตอบว่ารายได้ลดลง ร้อย
ละ 49.7 แต่พบว่าพืชหลักคือ ข้าว มันสําปะหลัง และอ้อย ได้รับผลกระทบน้อยกว่าพืชอ่ืนๆ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน
ระยะเก็บเกี่ยวหรือเกี่ยวแล้ว ส่วนการผลิตพืชที่มีรายได้ลดลงคือ ยางพารา ส่วนผักผลไม้ และไม้ดอกที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ นาบัว สตรอเบอรี มะม่วง มังคุด  

 การผลิตเสริมก็ได้รับผลกระทําอย่างมากเช่นกัน กล่าวคอื มีจํานวนครัวเรือนตอบว่าแหล่งรายได้จากพืช
เสริมลดลง รอ้ยละ 48.8 ส่วนรายได้จากการการแปรรูปและการประกอบการค้าขาย มีจํานวนครัวเรือนตอบว่า
รายได้ลดลง ร้อยละ 27.9 นอกจากนี้ พบว่า เกิดผลกระทบของโควิด-19 ต่อช่องทางการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรในทุกช่องทาง แต่ก็มีข้อสังเกตว่า มีมิติด้านเพ่ิมขึ้นด้วยแม้สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นจะไมม่ากนักก็ตาม   
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ตารางที่ 5 แสดงผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรและแหล่งรายได้ของครัวเรือน 
แหล่งรายได ้ เพิ่มขึน้ เท่าเดิม ลดลง รวม 
1.การผลิตหลกั (ข้าว พืชพาณิชย์ ไม้
ผลและผักผลไม้ 

5.1 41.2 49.7 100.0 

2.การผลิตเสริม 2.1 49.1 48.8 100.0 
3.การแปรรูปและการประกอบการ
ค้าขาย 

1.0 51.5 27.9 100.0 

4. เงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวเรือน .9 51.5 47.9 100.0 
 
ตารางที่  6  แสดงผลกระทบของโควิด-19 ต่อช่องทางการขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
ช่องทางการขาย เพิ่มขึน้ เท่าเดิม ลดลง ไม่เคยใช ้ รวม 
1. ร้านค้าชุมชน/ตลาดชุมชน 0.8 5.5 21.2 72.5 100.0 
2. ตลาดนัด/ตลาดเขียว 0.3 2.5 19.6 77.6 100.0 
3. ตลาดออนไลน์ 1.8 1.6 3.7 92.9 100.0 
4. ขายให้พ่อคา้คนกลาง 2.6 19.6 33.4 44.4 100.0 
5. ซุปเปอร์มาเก็ต, ห้างสรรพสินค้า 0.4 0.8 4.7 94..1 100.0 
6. โรงงาน/แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตร 

0.4 8.5 17.4 73.7 100.0 

7.ตลาดส่งออกต่างประเทศ 0.1 0.4 2.2 97.3 100.0 
 

2. ผลกระทบต่อรายได้นอกภาคการเกษตร 
 การมีสมาชิกครัวเรือนทํางานนอกภาคเกษตร หรือนอกแปลงการผลิตของครัวเรือน เป็นหนึ่งในวิธีการ
กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ของครัวเรือน การสํารวจพบว่า ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย ร้อยละ 61.9 ที่มีสมาชิก
สมาชิกของครัวเรือนออกไปทํางานนอกภาคการเกษตร โดยมีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1-2 คนทํางานนอก
ภาคเกษตร (ดูตารางที่ 7)   ผลการสํารวจ พบว่า ร้อยละ 12.7 ของครัวเรือนทั้งหมดมีสมาชิกครัวเรือนที่เคยทํางาน
นอกภาคเกษตร “ตกงาน” ในช่วงระหว่างโควิด-19 และ พบว่า ร้อยละ 14.9 ของครัวเรือนทั้งหมด(ร้อยละ 61.9) 
มีสมาชิกครัวเรือนที่ทํางานนอกภาคเกษตรมีรายได้ลดลงระหว่างโควิด 19  (ดูตารางที่ 8) (หรือกล่าวได้ว่า มี
ครัวเรือนที่มีสมาชิกตกงาน ร้อยละ 20.5 และมีครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้นอกภาคเกษตรลดลง ร้อยละ 24.1 ของ
จํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกหารายได้นอกภาคเกษตร)  
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ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนครัวเรือนที่มสีมาชิกที่ออกไปทํางานนอกภาคเกษตร  
 

 
ตารางที่ 8 แสดงผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีแรงงานหารายได้นอกภาคเกษตร 

ผลกระทบ ร้อยละ* 
1. ตกงาน 12.7 
           1 คน      (8.3) 
           2 คน     (2.8) 
           3 คนขึ้นไป     (1.6) 
2. รายได้ลดลง 14.9 
                 1 คน (9.8) 
                 2 คน (3.9) 
                 3 คนขึ้นไป (1.2) 

*หมายเหตุ จากครัวเรือนที่มสีมาชิกหารายได้นอกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 61.9  
 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า แรงงานของครัวเรือนที่ออกไปหารายได้นอกภาคการเกษตรกรรมเดินทางกลับบ้านไม่
มากนัก กล่าวคือ มีเพียงร้อยละ 4.1 ของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มีแรงงานเหล่านี้กลับมาบ้านในช่วงระหว่าง
โควิด-19 เท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะเหตุผลต่าๆ คือ แรงงานเหล่านี้ยังรอโอกาสที่จะทํางานหลังสถานการณ์ดีขึ้น ผลมา
จากมาตรการล็อคดาวน์ที่ห้ามการเคลื่อนย้ายเดินทาง ครอบครัวและตนเองไม่ต้องการกลับเข้ามาในชุมชน
เนื่องจากจะถูกตําหนิว่าจะนําเช้ือโรคมาแพร่สู่คนอ่ืน  
 ส่วนแผนชีวิตของแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50 วางแผนจะกลับไปทํางานตามเดิมร้อยละ 17.7 
วางแผนว่าจะหางานใกล้บ้านหรือชุมชน ร้อยละ 2.9 จะช่วยทําการเกษตรหรือค้าขายกับครัวเรือน 
 
 
  

จํานวนสมาชกิครัวเรือน ร้อยละ 
ไม่ม ี 39.1 
มี 61.9 
          จํานวน 1 คน       (33.8) 
          จํานวน 2 คน       (16.9) 
          จํานวน 3 คนขึ้นไป       (10.2) 

รวม 100.00 
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ตารางที่ 9 แสดงจํานวนสมาชิกที่ออกไปทํางานนอกภาคเกษตรและย้ายกลับมาอยู่บ้านย้ายกลับบ้านช่วงโควิด-19 
จํานวน ร้อยละ 

1.ไม่ม ี 95.9 
2. ม ี 4.1 
            จํานวน 1 คน (2.9) 
            จํานวน 2 คน                      (0.8) 
            จํานวน 3 คนขึ้นไป                      (0.4) 
รวม 100.0 

 
ตารางที่ 10  แสดงการวางแผนชีวิตของแรงงานนอกภาคเกษตรที่เดินทางกลับบ้าน 

 

 
ในมิติผลกระทบต่อรายได้จากเงินส่งกลบัจากสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรอืนที่ได้รับเงินส่งกลับจาก

ลูกหลานที่เข้าไปทํางานในเมืองเกือบครึ่งหรือร้อยละ 48.5 รายงานว่าได้รับเงินส่งกลับที่ลดลง จํานวนเงินที่สมาชิก
ครัวเรือนส่งกลับบ้านในช่วงปกติคือ เฉลี่ยเดือนละ 5,309 บาท ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ลดลงเหลือ เฉลี่ยเดือนละ 
2.541 บาท หรือลดลง ราวร้อยละ 52.1 ของรายได้ช่วงก่อนโควิด-19  โดยให้เหตุผลหลักๆ ได้แก่ ถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากปิดกิจการ ถูกพักงาน ลดเวลาการทํางานและค่าจ้าง กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นจึงต้องสํารองเงินไว้ใช้จ่ายส่วนตัว
มากขึ้นในช่วงที่รายได้ลดลง ทําให้ส่งเงินกลับทางบ้านได้นอ้ย หรือของดการส่งเงินกลับบ้าน ในขณะที่กลุ่มที่
ประกอบอาชีพค้าขายก็ไม่สามารถขายสินคา้ได้ เนื่องจากการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า และตลาดนัด รวมถึงมีออเดอร์
สินค้าลดลง  
 
ตารางที่ 11 แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินส่งกลับบ้านของแรงงานนอกภาคเกษตร : จําแนกตามลักษณะของชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิ
ส่งกลบัโดยเฉลี่ยต่อเดือน 

ชุมชน
ชาวนา 

ชุมชนพชืเชิง
พาณชิย ์

ชุมชนสวนผัก 
ผลไม้ 

รวม 

เพ่ิมขึ้น   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 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

แผนชีวิต ร้อยละ 
กลับไปทํางานเมื่อสถานทีทํางานเปิดตามปกติ 50.00 
รอโอกาสให้พ้นช่วงวิกฤติและกลับไปทํางานเหมือนเดิม 14.7 
หาอาชีพใหม่ในชุมชนหรือใกล้เคียง โดยอาศัยอยู่ที่บ้าน 17.7 
กลับมาช่วยทําการเกษตรหรือประกอบการค้าขายของ
ครอบครัว 

2.9 

ยังไม่แน่ใจ ยังไม่ตัดสินใจ 14.7 
รวม  100.00 
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ตารางที่ 12 แสดงการเปลี่ยนแปลงเงินส่งกลับบ้านของแรงงานนอกภาคเกษตร 
    เปรียบเทียบช่วงก่อนและระหว่างโควิด-19  

จํานวนเงนิสง่กลับ 
เฉลี่ยบาทต่อเดือน 

ชุมชนชาวนา 
ชุมชนพชืเชิง

พาณชิย ์
ชุมชนสวนผัก 

ผลไม้ 
รวม 

ก่อนโควิด-19     
ค่าเฉลี่ย 5,252 5,175 6,533 5,309 
SD 5,094 6,484 7,337 5,800 
ระหว่างโควิด-19     
ค่าเฉลี่ย 2,571 2,287 3,733 2,541 
SD 3,331 3,268 3,535 3,323 

 
3. ผลกระทบดา้นรายจา่ย  

 ด้านรายจ่ายของครัวเรือน ด้านค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า (หมายเหตุ : เป็นค่าไฟฟ้าในเดือนเม.ย.2563 ซึ่งอยู่
ในช่วงที่ยังไม่มีการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าด้านอ่ืนๆ 
เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา หยุดเรียนและกลับมาอยู่บ้านซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และต้องซื้อ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ “การใช้ชีวิตออนไลน์” มากยิ่งขึ้น  ส่วนค่าอาหารมีครัวเรือนร้อยละ 28.6 ตอบว่า ค่าอาหาร
ในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น ค่าเฉลี่ยรายจ่ายต่อเดือนด้านอาหารก่อนโควิด-19 ราว 5,117 บาท ช่วงโควิด-19 เพ่ิมขึ้น
เป็น 5,356 บาทต่อเดือน หรือเพ่ิมขึ้นราว ร้อยละ 4.6   
 
ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบรายจ่ายด้านต่างๆ ของครัวเรือน ก่อน-ระหว่างโควิด-19  

ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึน้ เท่าเดิม ลดลง รวม 
ค่าเฉลี่ย (บ/ด) 

ก่อนโควิด 
(บ/ด) 

ระหว่าง
โควิด 

ค่าอาหาร 28.6 54.1 17.3 100.0 5117.08 5356.31 
ค่าน้ําประปา 25.0 70.9 4.1 100.0 202.48 222.45 

ค่าไฟฟ้า 38.0 32.2 29.8 100.0 768.57 991.89 
ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 10.5 87.9 1.6 100.0 599.69 619.95 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนภาค

เกษตร 
11.1 73.5 15.4 100.0 12492.37 12357.65 

ค่าขนส่งผลผลติ
การเกษตร 

2.0 79.2 18.8 100.0 2356.78 2207.42 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร
หลาน 36.0 44.1 19.9 100 

3135.91 3669.34 
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4. ผลกระทบต่อด้านอาหารการกิน  
 ผู้ตอบแบบสํารวจแทนครัวเรือน ร้อยละ 45.4 เห็นว่า สถานการณ์ช่วงโควิด-19 กระทบบ้างพอสมควร 
และร้อยละ 40.7 เห็นว่า กระทบน้อยหรือไม่กระทบเลย มีเพียง ร้อยละ 13.9 เห็นว่า กระทบมาก ซึ่งอาจจะกล่าว
ได้ว่า ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในมิติด้านอาหารการกินมากนัก เนื่องจาก
ยังพออาศัยแหล่งอาหารจากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในแปลงของครัวเรือน การปลูกผักกินเอง การพ่ึงพาอาศัยกันในมิติ
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนอาหารในชุมชน (ดูตารางที่ 15) และยังสามารถซื้ออาหารได้จากชุมชน เช่น ร้านค้าใน
ชุมชน ตลาดนัดชุมชน ตลาดเขียวในชุมชน ฯลฯ การซื้ออาหารจากรถพุ่มพวกและรถเร่ขายของ ซึ่งพบว่า มีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นเช่นกัน (ดูตารางที่..16)  
 
ตารางที่ 14 แสดงความคิดเห็นผลกระทบต่ออาหารการกินของครัวเรือน 

ระดับผลกระทบ ร้อยละ 
1.กระทบมาก 13.9 
2.กระทบบ้างพอสมควร 45.4 
3.กระทบน้อยมากหรือไม่กระทบเลย 40.7 
          รวม 100.0 

 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบการใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนจากแหล่งต่างๆ   

แหล่งรายจ่าย เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง รวม 
1. การซื้ออาหารบริโภคจากชุมชน เช่น ร้านค้าในชุมชน ตลาด
นัดชุมชน ตลาดเขียวในชุมชน 

27.4 53.8 18.8 100.0 

2. การซื้ออาหารจากตลาดในเมือง ตลาดเขียวในเมือง 13.8 50.4 35.8 100.0 

3. การซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ห้าง/ซุปเปอร์มาร์เก็ตในเมือง 15.6 55.2 29.2 100.0 
4. การซื้ออาหารผ่านร้านค้าออนไลน์     
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 ซื้อผ่านร้านอาหารออนไลน์โดยตรง เช่น KFC, The Pizza 2.2 91.7 6.1 100.0 

5. การซื้ออาหารจากรถเร่/รถพุ่มพวง 23.8 58.8 17.4 100.0 
6. อาหารจากพืชและสัตว์ที่มีอยู่ในแปลงของครัวเรือน     
  6.1 ข้าว 11.7 85.0 3.3 100.0 
  6.2 ผัก  14.7 79.2 6.0 100.0 
  6.3 ไข ่เนื้อสตัว์ และปลา 23.7 72.8 3.6 100.0 
7.หาเก็บจากฐานทรัพยากร  8.0 76.8 15.1 100.0 
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ตารางที่  16 แสดงการแสวงหาทางออกหรือรับมือด้านอาหารการกินของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย 
การแสวงหาทางออก ร้อยละ 

1.การแลกเปลีย่นอาหารการกินระหว่างเพ่ือนบ้านทั้งใน-นอกชุมชน  18.3 

2.ปลูกพืชผักบริโภคเอง เลี้ยงสัตว์  44.2 

3.จําเป็นต้องใช้เงินเก็บมาซื้ออาหารมากขึ้น  35.7 
(หมายเหตุ ตอบได้หลายข้อ)  

ผลกระทบของโควิด-19 ต่อมิติการดแูลสขุภาพของสมาชิกในครัวเรือน 
 
 ในมิติด้านการดูแลสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด สามารถ
เข้าถึงหน้ากากอนามัย และ เจล/แอลกอฮอล์ล้างมือ กล่าวคือ ตัวแทนครัวเรือนตอบว่า มีหน้ากากใส่ และเจลล้าง
มือเพียงพอสําหรับตนเองและสมาชิกเมื่อออกนอกบ้าน ร้อยละ 97.0 และ 90.9 ตามลําดับ และครัวเรือนมีรายจ่าย
สําหรับการซื้อเจล-หน้ากากอนามัย เฉลี่ย ราว  613 บาทต่อเดือน  

ส่วนความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับการเป็นที่กักของสมาชิกในครัวเรือน ตัวแทนครัวเรือนผู้ตอบ 
ร้อยละ 56.0 เห็นว่า มีความพร้อม ร้อยละ 27.3 ไม่มีความพร้อมแต่สามารถดัดแปลงได้ ร้อยละ 16.7 เห็นว่าไม่มี
ความพร้อม ส่วนการไปตรวจเช้ือโควิด-19 พบว่า มีร้อยละ 1.6 ตอบว่าในครัวเรือนมีสมาชิกไปตรวจ และพบว่า 
จํานวนครัวเรือนทั้งหมด มีผู้ตอบว่า มีสมาชิกติดโควิด-19 เพียง 2 ครัวเรือน  
 ด้านทัศนคติของตัวแทนครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามความรู้สึกต่อกรณีในชุมชนมีผู้ติดเช้ือโควิดเข้ามาอยู่
อาศัยหรือกักตัว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.0 แสดงความเห็นว่ามีความรู้สึกลําบากใจหรือไม่เต็มใจมากนักที่จะให้
ผู้ติดเช้ือเข้ามาอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 23.4 ไม่มีความเห็น/ไม่ตอบ)  

ส่วนช่องทางการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคโควิด-19 และคําแนะนําการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด-19 ที่น่าเช่ือถือ
ที่สุดช่องทางการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคโควิด-19 และคําแนะนําการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด-19 ที่น่าเช่ือถือที่สุด 
อันดับแรกคือ สื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ 49.2) รองลงมาคือ สื่อบุคคล (เช่น ผู้นําชุมชน อสม. คนในครอบครัว เพ่ือน
บ้าน เป็นต้น) ร้อยละ -38.5 และสื่อโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น) ร้อยละ 11.4 
 
ตารางที่ 17 แสดงการเข้าถึงหน้ากากอนามัย/หน้ากากผา้ 

การเขา้ถึงหนา้กากอนามัย/หนา้กากผ้า เพียงพอ ไม่เพียงพอ รวม 
1.มีหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าใส่สําหรับตนเองและสมาชิก
เมื่อออกนอกบ้าน 

98.2 
1.8 100.0 

2.มีเจล/แอลกอฮอล์ล้างสําหรับตนเองและสมาชิกเมื่อออกนอก
บ้าน 

90.0 
9.1 100.0 
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ตารางที่ 18 แสดงความคิดเห็นต่อความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านที่จะให้สมาชิกครอบครัวกักตัวเอง 
      แยกจากผูอ่ื้น 
 
ที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับการ

เป็นที่กักตัวเอง 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 

มีความพร้อม 48.0 64.0 43.3 70.6 49.0 56.0 
ไม่มีความพร้อมแต่สามารถ
ดัดแปลงได้ 

33.1 26.9 37.5 12.5 25.2 27.3 

ไม่มีพ้ืนที่ให้กกัตัวเองที่บ้าน 19.0 9.1 19.2 16.9 25.9 16.7 
รวม 100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
 
ตารางที่ 19 ความรู้สึกต่อกรณีในชุมชนมผีู้ติดเช้ือโควิดเข้ามาอยู่อาศัยหรือกักตัว  
 
ความรูส้ึกต่อผู้ติดเชื้อที่จะ
เข้ามาอยู่ร่วมในชุมชน 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 

มีความเต็มใจให้เข้ามาอยู่ใน
ชุมชน 

28.3 19.7 26.7 26.3 31.3 25.6 

มีความรู้สึกลําบากใจหรือไม่
เต็มใจมากนักที่จะให้ผู้ติด
เช้ือเข้ามาอยู่ในชุมชน 

60.6 56.2 30.0 51.9 38.8 51.0 

ไม่มีความเห็น/ไม่ตอบ 11.2 24.1 43.3 21.9 29.9 23.4 
รวม 100.0 

 
100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

 
ตารางที่ 20   แสดงช่องทางการรับรู้ข่าวสารเรื่องโรคโควิด-19 และคําแนะนําการปฏิบัติตัวในช่วงโควิด-19  
       ที่น่าเช่ือถือที่สุด 
 

ประเภทสื่อ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 
สื่อบุคคล เช่น ผู้นําชุมชน อสม. 
คนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน  

48.1 50.3 11.7 31.2 27.0 38.5 

สื่อโทรทัศน ์ 40.3 37.2 60.0 63.1 66.2 49.2 
สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ ไลน์  

11.2 11.7 25.0 5.1 6.8 11.4 

สื่อวิทยุ 0.4 0.7 2.5 0.6 0.0 0.7 
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ประเภทสื่อ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ รวม 
สื่ออ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.1 

รวม 100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

 

มิติด้านการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐ 
 โครงการเยียวยาของรัฐ “เราไม่ทิ้งกัน” มีครัวเรือนร้อยละ 42.0 ที่ตอบว่า ไม่ได้ลงทะเบียน โดยมีเหตุผล
หลักๆ คือ เห็นว่าไม่มีสิทธิและจะลงทะเบียนเยียวยาเกษตร สําหรับผลการลงทะเบียน พบว่า ครัวเรือนที่มีสมาชิก
ลงทะเบียนอย่างน้อย 1 คนและได้รับเงิน รวมถึงกําลังรอรับเงิน มีประมาณร้อยละ 39.0 ส่วนที่ลงทะเบียนไม่
สําเร็จ หรืออุทธรณ์ไม่สําเร็จ มีประมาณร้อยละ 19  
 ครัวเรือนที่มีสมาชิกลงทะเบียนสําเร็จในแต่ละครัวเรือนจะมีสมาชิกโดยเฉลี่ยได้รับเงิน 5,000 บาท 
ครัวเรือนละ 1 คน ประมาณร้อยละ 28 ครัวเรือนละ 2 คน ร้อยละ 8 และครัวเรือนที่มีสมาชิกได้รับเงินช่วยเหลือ
มากกว่า 3 คนขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 2 
 
 ตารางที่ 21  แสดงสถานะการลงทะเบียนของสมาชิกในครัวเรือนโครงการเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน”  

สถานะการลงทะเบียน จํานวน ร้อยละ 
ไม่ได้ลงทะเบียน 421 42.0 
ลงทะเบียนไม่สําเร็จ ไม่ได้รับเงิน 190 19.0 
ลงทะเบียนสําเร็จและได้รับเงิน 391 39.0 
รวม 1002 100.00 

 
 ส่วนโครงการเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท(เดือนละ 5,000 บาท) พบว่า ร้อยละ 32.3 
ลงทะเบียนและได้รับเงินแล้ว ร้อยละ 54.7 ลงทะเบียนแล้วและกําลังอยู่ในกระบวนการพิจารณา โดยมีผู้ไม่
ลงทะเบียน ร้อยละ 10.0  
 สําหรับเหตุผลของครัวเรือนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก 
ได้แก่   

1) กลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรไว้ รวมถึงกลุ่มที่มีสิทธิอ่ืนอยู่แล้ว กล่าวคือ ประกอบอาชีพอ่ืนเป็นหลัก 
เช่น ข้าราชการ พนักงานที่มีสิทธิประกันสังคม เป็นต้น  

2) กลุ่มที่ไม่เคยรับรู้เรื่องการลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเยียวยาเกษตรกรในช่วงโควิด หรือบางกลุ่มได้ข้อมูลมา 
แต่ไม่มีความรู้เรื่องวิธีการลงทะเบียน  

3) กลุ่มที่ไม่ได้ถือครองกรรมสิทธิที่ดินที่ทําการเพาะปลูก และคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ เช่น แรงงงานรับจ้าง  
4) กลุ่มที่คิดว่าไม่เดือดร้อน หรือคิดว่าเสียเวลาในการลงทะเบียน 
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สําหรับเหตุผลของครัวเรือนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในระหว่างรอตรวจเอกสารเพ่ือพิจารณาว่ามีสิทธิหรือไม่ กลุ่มที่อยู่ในระหว่างส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม และอุทธรณ์ และกลุ่มที่รอโอนเงินเข้าบัญชี  
 
ตารางที่ 22 แสดงสถานะการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร 

การลงทะเบียน 
รับเงนิเยียวยาเกษตรกร 

ชุมชนชาวนา 
ชุมชนพชืเชิง

พาณชิย ์
ชุมชนชาวสวน

ผัก,ผลไม้ 
รวม 

ไม่ได้ลงทะเบียน 9.2 8.6 15.7 10.0 
ลงทะเบียนและได้รับเงินแล้ว 34.5 34.4 21.7 32.3 
ลงทะเบียนแลว้ แต่ยังไม่ได้ เพราะ
อยู่ในกระบวนการพิจารณา 

52.5 55.3 60.2 54.7 

ลงทะเบียนแลว้ แต่ไม่ได้รับเงิน 
เพราะไม่มีสิทธิ (ไม่ได้ลงทะเบยีน
เกษตรกร เช่น กรณีแรงงานรบัจ้าง
ภาคเกษตร ฯลฯ) 

3.5 1.4 2.4 2.7 

อ่ืนๆ  0.2 0.3 0.0 0.2 
รวม 100.0 

(545) 
100.0 
(291) 

100.0 
(166) 

100.0 
(1,002) 

* หมายเหตุ: กลุ่มอ่ืนๆ ไม่ได้ระบุเหตุผลไว้ 
 
  โครงการสินเชื่อฉุกเฉินแบบไม่ต้องมีหลักประกันในวงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบ้ียตํ่า ของ ธกส. 
และธนาคารออมสิน พบว่า ตัวแทนครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.2 รู้ว่ามีโครงการดังกล่าวนี้แต่ไม่ยื่นกู้
เงิน  ร้อยละ 28.3 ตอบว่าไม่รู้/ไม่ทราบ มีผู้ที่กู้และได้รับเงินกู้แล้ว ร้อยละ 1.7 และ ร้อยละ 0.6 ยื่นกู้แต่ได้รับแจ้ง
แล้วว่าไม่ผ่าน สําหรับเหตุผล พบว่า กลุ่มที่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการแต่ไม่ขอกู้เงินเพราะไม่อยากเป็นหนี้ และไม่
เดือดร้อนมาก ส่วนที่กู้แล้วไม่ได้เพราะคุณสมบัติไม่ครบ 

ส่วนการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนีจ้ากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่า มีผูต้อบ
ว่ารู้แต่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 34.7 รูแ้ละเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 31.5 และ ร้อยละ 28.3 ตอบว่าไม่รู้/ไม่ทราบ  
 
ตารางที่ 23 แสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการสินเช่ือฉุกเฉินแบบไม่ต้องมีหลักประกัน 
 
การเขา้ร่วมโครงการสนิเชื่อฉุกเฉิน

แบบไม่ต้องมีหลักประกัน 
ชุมชนชาวนา 

ชุมชนพชืเชิง
พาณชิย ์

ชุมชนชาวสวน
ผัก,ผลไม้ 

รวม 

ไม่รู้/ไม่ทราบ 31.4 18.2 36.1 28.3 
รู้แต่ไม่ได้กู้ 63.3 69.4 57.8 64.2 
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การเขา้ร่วมโครงการสนิเชื่อฉุกเฉิน
แบบไม่ต้องมีหลักประกัน 

ชุมชนชาวนา 
ชุมชนพชืเชิง

พาณชิย ์
ชุมชนชาวสวน

ผัก,ผลไม้ 
รวม 

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 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

   
ตารางที่ 24  แสดงสถานะการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินในช่วงวิกฤติโควิด-19 
 

การเขา้ร่วมโครงการพักชาํระหนี้
จากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

ชุมชนชาวนา 
ชุมชนพชืเชิง

พาณชิย ์
ชุมชนชาวสวน

ผัก,ผลไม้ 
รวม 

ไม่รู้/ไม่ทราบ 33.8 22.3 33.7 30.4 
รู้แต่ไม่ได้เข้าโครงการ (ทั้งกลุ่มที่เป็น
หนี้ และไม่ได้เป็นหนี้) 

33.9 35.4 36.1 34.7 

รู้และได้เข้าโครงการ 30.3 37.5 25.3 31.5 
อ่ืนๆ เช่น กําลังคิดที่จะเข้าร่วม
โครงการพักชําระหนี้ คิดว่าตัวเองไม่
มีสิทธิเพราะเพ่ิงกู้ ธนาคารไม่ให้
ข้อมูล 

2.2 4.8 4.8 3.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

มิติด้านการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรช่วงวกิฤติโควิด-19 
 ในมิติด้านการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรรมรายย่อยช่วงวิกฤติโควิด-19 ครัวเรือน พบว่า กิจกรรมที่
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นสมาชิกของครัวเรือนได้สะท้อนผ่านคําตอบให้เห็นการปรับตัว อันดับมากที่สุดคือ  การ
ลดรายจ่ายโดยการปลูกผัก/เลี้ยงสัตว์กินเอง (ร้อยละ 48.5) อันดับลองลงมา คือ การลดรายจ่ายโดยหาอาหารจาก
แหล่งธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นกว่าช่วงปกติ(ร้อยละ 25.5) และอันดับสาม   การหารายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เสริม (ร้อยละ 
17.3) มขี้อน่าสังเกตว่า ราวร้อยละ 11.5 การจํานําจํานองทรัพย์สินและขายทรัพย์สิน 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการปรับตัวที่อาศัยมิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่ายทางสังคมในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่พบว่า ร้อยละ 41.4  มีการบริจาค หรือแบ่งปันเงิน ผลผลิต อาหาร ฯลฯ ให้ญาติพ่ีน้อง 
เพ่ือนบ้านในชุมชน ร้อยละ 35.9 มีการเข้าร่วมกิจกรรมเฝ้าระวังในชุมชนหรือในท้องที่ใกล้เคียง และร้อยละ 15.7 
ตอบว่า ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน ได้ร่วมการบริจาคหรือแบ่งปันเงิน ผลผลิต อาหาร ฯลฯ ให้ผู้อ่ืนนอก
ชุมชน 
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ตารางที่ 25 แสดงการปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรรมรายย่อยช่วงวิกฤติโควิด-19 
กิจกรรมของครัวเรือน ไม่ม ี มี รวม 
1. การเพ่ิมช่องทางการขายผลผลิต การแปรรูปในลักษณะขายใน
ตลาดออนไลน์ หรือการใช้ช่องทางสื่อสาร 

96.2 3.8 100.00 

2. การปรับการผลิตหรือวางแผนการผลิตโดยการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์ให้
หลากหลายมากย่ิงขึ้น 

85.0 15.0 100.00 

3. การเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตร 96.0 4.4 100.00 
4. การลดรายจ่ายโดยการปลูกผัก/เลี้ยงสัตว์กินเอง 51.8 48.2 100.00 
5. การลดรายจ่ายโดยหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้นกว่า
ช่วงปกติ 

74.5 25.5 100.00 

6. การกู้ยืมเพ่ิมขึ้นกว่าปกติ 92.00 8.00 100.00 
7. การจํานําจํานองทรัพย์สิน 91.2 8.8 100.00 
8. การขายทรัพย์สิน 97.3 2.7 100.00 
9. การหารายได้จากอาชีพอ่ืนๆ เสรมิ 82.7 17.3 100.00 
10. การรับความช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคม (เช่น เพ่ือน ญาติพ่ี
น้อง เพ่ือนบ้าน วัด โรงเรียน เครือข่ายศิษยเ์ก่า ฯลฯ)  

87.7 12.3 100.00 

 
ตารางที่  29  แสดงบทบาทของครัวเรือนในการช่วยเหลือคนอ่ืน 

บทบาทในการช่วยเหลือ ร้อยละ 
   1. การบริจาค หรือแบ่งปันเงิน ผลผลิต อาหาร ฯลฯ ให้ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านในชุมชน  41.4  
   2. การบริจาค หรือแบ่งปันเงิน ผลผลิต อาหาร ฯลฯ ให้ผู้อ่ืนนอกชุมชน   15.7  
   3. การเข้ารว่มกิจกรรมเฝ้าระวังในชุมชนหรือในท้องที่ใกล้เคียง  35.9  
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บทสรุปและข้อสังเกตบางประการ 
ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยมีการผลิตและแหล่งรายได้ที่หลากหลาย กล่าวคือ รายได้ที่มาจากการแปรรูป 

ค้าขาย และแรงงานนอกภาคการเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 แม้จะมีในทุกมิติของชีวิตแต่ก็ได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่า ผลกระทบของโควิด-19 ต่อคนจนเมือง (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์และคณะ.รายงานการสํารวจ
ผลกระทบจากโควิด-19 ต่อชีวิตคนจนเมือง, 2563)  และได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้คนที่มีชีวิตทางเศรษฐกิจใน
ภาคบริการหรือภาคท่องเที่ยว  

การผลิตพืชหลักหรือพืชพาณิชย์และไม้ผลที่ได้รับผลกระทบ แต่ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับพืชผักและผลไม้
บางชนิดที่รุนแรงเท่านั้น กล่าวคือ ไม่ได้เกิดผลกระทบจนกระทั่งไม่มีรายได้จากการผลิต ส่วนรายได้จากการค้าขาย
และการแปรรูป แม้ได้รับผลกระทบทําให้รายได้ไม่เท่าเดิมแต่ก็พอสามารถปรับตัวในการประกอบอาชีพระดับ
ชุมชน เช่น ตลาดชุมชน การเปิดร้านค้าหน้าบ้าน ฯลฯ  

ผลกระทบต่อรายได้จากแรงงานนอกภาคเกษตร มีครัวเรือนที่มีสมาชิกตกงาน ร้อยละ 20.5 และมี
ครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้นอกภาคเกษตรลดลง ร้อยละ 24.1 ของจํานวนครัวเรือนที่มีสมาชิกหารายได้นอกภาค
เกษตร และพบว่า มีแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมกลับบ้านจํานวนไม่มากนัก (ร้อยละ 4.1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
รายได้ในมิติดังกล่าวนี้ไม่ได้หดหายไปอย่างสิ้นเชิง สมาชิกครัวเรือนเหล่านี้ยังมีรายได้พอประมาณและเห็นโอกาสที่
จะหารายได้จากแหล่งดังกล่าวนี้    

ภาพดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยมีความยืดหยุ่นสูง (resilience) มีความ
หลากหลาย มีการผลิตและแหล่งรายได้ที่หลากหลายเพ่ือประคองชีวิตทางเศรษฐกิจในยามวิกฤติ 

 ในขณะเดียวกัน ผลกระทบด้านอาหารการกินอยู่ ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ในมิติด้านอาหารการกินมากนัก เนื่องจากยังพออาศัยแหล่งอาหารจากแปลงการผลิตของครัวเรือน แหล่ง
อาหารจากฐานทรัพยากร และการพ่ึงพาอาศัยกันในมิติวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนอาหารในชุมชน และยังสามารถ
ซื้ออาหารได้จากแหล่งตลาดชุมชนที่หลากหลาย ทั้งตลาดเขียว หรือรถเร่/รถพุ่มพวง ตลาดหน้าบ้านซึ่งกลายเป็น
ทั้งแหล่งรับประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนและเป็นกลไกหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชน การอาศัยมิติด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม เครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยการแลกเปลี่ยนผลผลิต อาหารการกิน 
การบริจาค ฯลฯ  เหล่านี้จึงสะท้อนให้เห็นระบบเศรษฐกิจฐานรากและต้นทุนด้านเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนท่ี
เกื้อหนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยสามารถปรับตัว และคอยช่วยประคับประคองให้ชีวิตพออยู่รอดในสภาวะ
วิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นนี้ 

มิติด้านการเยียวยาและช่วยเหลือจากรัฐในโครงการ”เราไม่ทิ้งกัน” พบว่า สมาชิกครัวเรือนเกษตรกรราย
ย่อยที่หารายได้นอกภาคเกษตรกรรมยังตกหล่นหรือเข้าไม่ถึงการเยียวยาจํานวนมากแม้จะมีการขยายทั้งวงเงิน
งบประมาณและการปรับกระบวนการพิจารณาตรวจสอบสิทธ์ิ แต่สิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือ ความไม่เข้าใจต่อภาพ
ชีวิตของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยที่มีชีวิตทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมิติ การมุ่งเยียวยาครัวเรือนเกษตรกรที่
มองเห็นอาชีพทางการเกษตรมิติเดียว เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้คนซึ่งเป็นสมาชิกครัวเรือนดังกล่าวนี้ตกหล่นไม่ได้
รับเงินเยียวยาเพราะโดนไล่ให้มารับเงินเยียวยาในฐานะเกษตรกร แต่การเยียวยาครัวเรือนเกษตรกรที่ให้หนึ่ง
ครัวเรือนหน่ึงสิทธ์ิก็ทําให้สมาชิกในครัวเรือนคนอ่ืนๆ ที่มีแหล่งรายได้นอกภาคเกษตรกรรมไม่ได้รบเงินเยียวยา    
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จากผลการสํารวจและข้อค้นพบดังกล่าวมานี้จึงนํามาสู่ข้อเสนอบางประการดังนี้ 

ประการแรก ทิศทางของการฟื้นฟูชีวิตภาคเกษตรกรรมชุมชนเกษตรกรรายย่อยรัฐต้องมองเห็นถึง
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจฐานรากและต้นทุนในชุมชนที่เก้ือหนุนให้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยสามารถ
ปรับตัวในสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นดังขอ้ค้นพบจากการสํารวจนี้ งบประมาณฟื้นฟูของรัฐจํานวน 4 แสนล้านบาท
ที่กําลังดําเนินการต้องมุ่งหนุนเสริมศักยภาพดังกล่าว  

ประการที่สอง ด้านกระบวนการฟื้นฟูชีวิตเศรษฐกิจฐานรากภายใต้งบประมาณ 4 แสนล้านบาท 
จําเป็นที่ต้องมีสร้างการส่วนร่วมร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อให้บทเรียน ประสบการณ์จากชีวิตของผู้คนที่ดิ้นรน
ปรับตัวของครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นผู้คนจากฐานรากได้เป็นตัวแสดงสําคัญในการฟื้นฟูชีวิตของ
ตนเอง รัฐไม่ควรดําเนินกระบวนการแบบลุกลี้ลุกลนโดยผ่านกลไกหน่วยงานราชการต่างๆ  

ประการที่สาม มาตรการเยียวครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีความเข้าใจภาพ
ชีวิตและวิถีการทํามาหากินของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เงินเยียวยาต้อง
ครอบคลุมชีวิตสมาชิกครัวเรือนที่เป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม ส่วนการเยียวยาเกษตรกรที่มีการ
ลงทะเบียนเกษตรกรต้องคํานึงถึงแรงงานรับจ้างและผู้ไร้ที่ดินที่ไม่มีแปลงการผลิตและไม่สามารถลงทะเบียน
เกษตรกรได้ 

ประการที่สี่ เม่ือภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยมีฐานรายได้สําคัญอีก
ด้านหนึ่งที่มาจากแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องสร้างและจัดระบบสวัสดิการให้ครอบคลุมชีวิตแรงงานเหล่านี้  

............................... 


