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โลกใหม่และความท้าทาย
ต่อการพัฒนาเด็ก



โลกมีความเส่ียงใหญ่จ านวนมาก 
หลายด้านไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ท่ีมา: WEF (2022). The Global Risks Report 2022  

ไทยเปราะบางต่อความผันผวนมากเป็นพิเศษ

ไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
สภาพอากาศรุนแรง

อันดับ 9 ของโลก ในช่วง 20 ปี

ความสมดุลระหว่างงาน-ชีวิตของกรุงเทพ

อันดับ 96 จาก 100 ประเทศ

ไทยมีความเสี่ยงต่อการสังหารหมู่

อันดับ 9 ของโลก จาก 162 ประเทศ 
ในปี 2021-2022

ท่ีมา: Kisi (2022)

ท่ีมา: German Watch (2021)

ท่ีมา: Early Warning Project (2021)

โลกผันผวนไม่แน่นอนมากขึ้น หลายเรื่องไม่เคยเจอมาก่อน

สภาพภมูอิากาศสดุขัว้

วกิฤตการด ารงชวีติ

ความลม้เหลวในการจดัการ
สภาพภมูอิากาศ

ความลม้เหลวในการจดัการ
สภาพภมูอิากาศ

สภาพภมูอิากาศสดุขัว้

ความเป็นปึกแผน่
ของสงัคมพงัทลาย

ความลม้เหลวในการจดัการ
สภาพภมูอิากาศ

สภาพภมูอิากาศสดุขัว้

การสญูเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพ

ระยะส้ัน
(0-2 ปี)

ระยะกลาง
(3-5 ปี)

ระยะยาว
(5-10 ปี)



0% 20% 40% 60% 80% 100%

ประมวลผลขอ้มลู

คน้หาหรอืรบัขอ้มลู

ท างานเชงิเทคนิคทีม่คีวามซบัซอ้น

ท างานบรหิารจดัการ

ประเมนิผล

งานทีใ่ชก้ าลงักาย

ตดิต่อสือ่สาร
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ท่ีมา: WEF (2020). Future of Jobs Report.

เกิดตลาดแรงงานสองขั้ว 
บันไดทางสังคมชันขึ้น

เทคโนโลยีก้าวหน้าทดแทนงานที่ท าซ ้าๆ 
การไต่ระดับทางสังคมย่ิงยากข้ึน

หุน่ยนต์ มนุษย์

สัดส่วนการท างานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (2025)

AI สามารถท าสิ่งต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์มากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงของสัดส่วนแรงงาน (%)
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ท่ีมา: OECD. (2017). OECD Employment Outlook 2017. OECD Publishing, Paris.



เมื่อโลกมีความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
ความเป็นพลเมืองโลกมีความส าคัญมากข้ึน
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38.5%

65.1%

78.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

เด็กไทยตระหนักในประเด็นสังคมโลก
และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

• เด็กรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน 
ความเท่าเทียมอย่างมาก

• ร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นการเมือง
และสังคมกับเยาวชนชาติอื่น

ท่ีมา: ผลการทดสอบ PISA 2018 ของนักเรียนไทย

ผลกระทบของปัญหา
เช่ือมโยงข้ามพรมแดน

ต้องตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน

ต้องใช้องค์ความรู้ระดับโลก
เพ่ือแก้ปัญหา

ตดิตามขา่วสารผา่นสือ่สงัคมออนไลน์

ทศันคตติ่อประเดน็การพฒันายัง่ยนื 
ดา้นการประหยดัพลงังาน

เขา้รว่มกจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม

ความตระหนกัในประเดน็สารารณสขุ

การเรยีนรูป้ระเดน็สขุภาวะในหอ้งเรยีน

ไทย คา่เฉลีย่ OECD



รุ่นก่อน
Greatest – X

รุ่นใหม่
Y - Alpha

การยึดถือ
คุณค่า

จารีตประเพณี สิทธิเสรีภาพ
ความเท่าเทียม

การรับข้อมูล จากส่ือด้ังเดิม; 
หนังสือพิมพ์ 
โทรทัศน์ ฯลฯ

แหล่งข้อมูลหลากหลาย 
เน้นส่ือใหม่ โดยเฉพาะ

โซเชียลมีเดีย

การขับเคลือ่น
ประเด็นทาง
การเมือง

ให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการเมือง
เชิงสถาบันและระบบ

ผลักดันประเด็นเชิง
วัฒนธรรม 

เริ่มขับเคลื่อนใน
โลกออนไลน์

• Greatest Generation (เกิด 1901 - 1927)

• Silent Generation (เกิด 1928 - 1945)

• Baby Boomers (เกิด 1946 - 1964)

• Generation X (เกิด 1965 - 1980)

• Generation Y (เกิด 1981 - 1996)

• Generation Z (เกิด 1997 - 2012)

• Generation Alpha    (เกิด 2012 - ปัจจุบัน) 

มีคนมากถึง 7 เจเนอเรชัน
ในโลกปัจจุบัน

คุณคา่ ความคดิและพฤตกิรรมที่แตกตา่งกนั

ท่ีมา: Pew Research Center, Andersen et al. (2020)., กสทช. (2019)

ความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ท าให้เกิดความไม่ลงรอยระหว่างเจเนอเรชัน 



ท่ีมา: ภัททา เกิดเรือง. (2559)

อัตราการพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึ้นราว 56% ใน 
20 ปี โดยเฉพาะการต้องดูแลผู้สูงอายุ

ท่ีมา: UN World Population Prospects 2019 Revision 

การขาดแคลนแรงงานจะกระทบ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไทย

มีปัญหาครอบครัวไม่มั่นคง 
ครอบครัวแหว่งกลางมากยิ่งขึ้น

ท่ีมา: นณริฏ พิศลยบุตร และจิระวัฒน์ ป้ันเป่ียมรษัฏ.์ (2555)

สังคมสูงวัยของไทยสร้าง 3 ความท้าทายให้กับเด็ก

อัตราส่วนการพ่ึงพิง (%) ครัวเรือนไทยแต่ละประเภท (%)



ท่ีมา: ค านวณจากข้อมูลการส ารวจสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ปี 2564, Credit Suisse. 2020. Global Wealth Databook 2019.

• ความเหลือ่มล ้ารายได้นีอ้าจต ่ากว่าจริง จากปัญหาในการส ารวจข้อมูล
• ความเหลือ่มล ้าด้านความมัง่คัง่ของไทยแย่กว่านีม้าก (คนรวยสุด 10% ถือครองสินทรัพย์ 77%)

เด็กและเยาวชนกว่า 70% อยู่ในครัวเรือนรายได้ต ่า เข้าเกณฑ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สังคมไทยเหลื่อมล ้ารุนแรง 

ปัญหาของเด็กและเยาวชน
ในครัวเรือนยากจน
• ภาวะทุพโภชนาการ
• การเข้าไม่ถึงการศึกษา

ทั้งในและนอกระบบ



เงินอุดหนุนเด็กแรกเกดิ
แบบเจาะจง

ท่ีมา: TDRI และ EPRI. (2562). รายงานการประเมินผลกระทบโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.
UNICEF. (2564). ชีวิตท่ีไม่มีใครเห็น: 48 ปี สถานการณ์เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย.

ท่ีมา: ประมาณการจากการคาดการณ์ประชากรของ UN World Population Prospects 2019 Revision

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า 
ไม่เป็นภาระงบประมาณอย่างท่ีคิด

ในจ านวนน้ียังตกหล่นเข้าไม่ถึงเงินอุดหนุน
อีก 30% หรือประมาณ 130,000 คน

มีเด็กยากจนใต้เส้นความยากจนถึง

433,245 คน  

600 บ./เดือน ไม่เพียงพอ
(ต้นทุนในการเล้ียงดูของกลุ่มยากจน 

~2,500 บ./เดือน)

สวัสดิการเด็กเล็ก เจาะจงคน แต่ยังตกหล่นอยู่มาก



ท่ีมา:  Koslowski et al. (2021). International 
Review of Leave Policies and Research 2021.  

สิทธิลาคลอดของพ่อแม่กับช่วงเวลาที่เด็กเข้าศูนย์เด็กเลก็
18.1 เดือน

ไม่มีช่องว่าง
ระหว่างวันลากับ

การเข้าศูนย์เด็กเล็ก

ช่องว่าง 1 ปี 10 เดือน

เดนมารก์

เยอรมนี

ฝรั่งเศส

สหราชอาณาจกัร

10.7 เดือน

1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี

36 เดือน14 เดือน

36 เดือน3.7 เดือน

13.9 เดือน1.4 เดือน

คร่ึงวัน

เด็กเริ่มเข้าศูนย์เด็กเล็กได้สิทธิลาได้เงินเดือนสิทธิลาคลอดพ่อแม่

ไทย
90 วัน

98 วัน ช่องว่าง 1 ปี 9 เดือน

ข้าราชการ 188
วัน

98 วัน

แรงงานในระบบ
(มาตรา 33 และ 39)
แรงงานนอกระบบ

+ผู้ประกันตนมาตรา 40
ยังไม่ได้รับสิทธิลา
คลอด

ช่องว่าง 1 ปี 6 เดือน

ช่องว่าง 2 ปี

สวัสดิการลาคลอดที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยปิดช่องว่างการดูแลเด็ก



ทิศทางของนโยบาย
เด็กและครอบครัวแห่งอนาคต



เด็กคือหัวใจ: ลงทุนเต็มที่ทั่วถึง-เพ่ิมทางเลือกและ
คุณภาพ-ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็ก

ส่งเสริมสิทธิเด็ก 
และการมีส่วนร่วมของเด็ก
ตลอดกระบวนการนโยบาย

เคารพสิทธิเด็กในฐานะพลเมือง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการนโยบายอย่างมี
ความหมาย: เด็กตัดสินใจในชีวิต
ของตนเอง และร่วมสร้างสังคม
ที่ต้องการอยู่ในอนาคต

เพ่ิมทางเลือกและคุณภาพ
ของบริการสาธารณะ

บริการสาธารณะด้านสขุภาพ
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เสมอหน้ากันต้ังแต่แรกเกิด

จัดหาทรัพยากรทีเ่พียงพอ
ส าหรับการดูแลและพัฒนา
เด็ก เยาวชนและครอบครัว

สวัสดิการพ้ืนฐานที่
ครอบคลุมและเข้าถึงได้จริง 
โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง
สิทธิแรงงาน โดยเฉพาะ

โอกาสของพ่อแม่ในการดูแล
และพัฒนาเด็กแรกเกิด
เติมทรัพยากรความรู้ 

ประเด็น

เสาหลัก

เปา้หมาย เด็กเติบโตเป็นพลเมืองในโลกใหม่อย่างเต็มศักยภาพ

เครื่องมือ

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Janta, Barbara et al. (2019). Recent trends in Child and Family Policy in EU: European Platform for Investing in Children - Annual Thematic Report. European Union.  

ระบบสวัสดิการของรัฐ, บริการสาธารณะ, พ้ืนที่สาธารณะ, การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคม, ฐานข้อมูลเชิงลึก



1. ให้ความส าคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กมากขึน้

ย่ิงลงทุนต้ังแต่ต้นชีวิตเด็ก
ย่ิงได้ผลตอบแทนโดยรวมสูง

ลงทุนในเด็ก 
ผ่านระบบนิเวศ
การเรียนรู้

งานวิจัยช้ีว่าการลงทุนในเด็กแรกเกิดคุ้มค่าท่ีสุด
• ผลตอบแทนการลงทุนตอ่สังคม 7-13% ต่อปี 

(ผลตอบแทนยิ่งสูงในกลุม่เปราะบาง)
• ท าให้เดก็มพัีฒนาการสมวัย พร้อมต่อยอดเรียนรู้
• เมื่อเด็กถึงวัยท างานก็มีรายไดสู้งข้ึน รวมถึงความส าเร็จ

ในมิติอื่นๆ เช่น การมีส่วนร่วมทางสังคมในฐานะพลเมือง
ท่ีมา: James J. Heckman. (2008). Schools, Skills and Synapses. Economic Inquiry, 46(3): 289-324

ก าหนดสวัสดิการแรงงานของ
พ่อแม่ เช่น การลาหยุด ให้

สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กเล็ก 

สวัสดิการแรงงาน
ในฐานะนโยบายเด็ก
และครอบครัว

เติมทรัพยากรให้ทุกครอบครัว
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
สามารถดูแลและพัฒนาเด็ก
ได้เต็มศักยภาพมากข้ึน 

จัดหาเงินอุดหนุน
เด็กเล็กให้ถึงมือ
ครัวเรือนเปราะบาง



ความเหลื่อมล ้าข้ามรุ่น

โจทย์ใหญ่คือการเกิดในครอบครัวท่ีเสียเปรียบต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของเด็ก  

ขยายสิทธิครอบคลุม
สิทธิไม่ใช่การสงเคราะห์ 
สมศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์

จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนแรงงาน
และรายได้ อย่างเป็นระบบ

ความช่วยเหลือเพียงพอ ท่ีมา: Nortwestern Health Unit. Equity vs Equality. เข้าถึงจาก
https://www.nwhu.on.ca/ourservices/Pages/Equity-vs-Equality.aspx

ท่ีมา: WEF. (2020). The Global Social Mobility Report 2020 Equality, Opportunity and a New Economic Imperative.

สวัสดิการเด็กเล็ก

2. วางระบบให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสแบบเสมอหน้า

เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาว

ความขัดแย้งในสังคม

เข้าถึงได้จริง

เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่ม
เปราะบาง เพ่ือออกแบบไม่ให้
ตกหล่น 

ต้นทุนการเข้าถึงต ่าสุด

แก้ไขหรือชดเชยอุปสรรค
ขวางกั้นความช่วยเหลือ



3. การท างานร่วมกันระหว่าง
รัฐ เอกชน (ตลาด) และชุมชน อย่างสมดุล 

• การสร้างความเป็นธรรม
• การรักษามาตรฐานคุณภาพ
• การแก้ปัญหาความล้มเหลว
ของระบบตลาด 

โจทย์ส าคัญคือ การออกแบบแรงจูงใจให้ตลาด รัฐ และชุมชน ท างานผสมผสานร่วมกัน
อย่างลงตัว และดึงจุดแข็งของสถาบันแต่ละแบบออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีท่ีสุด 

รัฐ
• การผลิตและจัดสรรสินค้า
และบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เอกชน 
(ตลาด)

• การจัดการปัญหาด้วยความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

• ถมช่องว่างเรื่องการเข้าถึง
และความทั่วถึงของบริการ
สาธารณะ 

ชุมชน



ข้อเสนอแนะในการขยายพ้ืนทีป่ฏิรูป
นโยบายเด็กและครอบครัวเพ่ืออนาคต



ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับสมาชิกภายในครอบครัว 

นโยบายเด็กและครอบครัว 
คืออนาคตของเด็กทั้งชีวิต คืออนาคตของสังคม 

สถานการณ์และบทบาทของ 
‘ครอบครัว’ ในฐานะสถาบัน
ทางสังคมและเศรษฐกิจ

ศึกษานโยบายสาธารณะ (ทางตรง-ทางอ้อมในระดับรัฐบาลส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน) ที่ส่งผลกระทบต่อ 

• จัดวาง ‘เด็ก’ เป็นศูนย์กลางของการวิเคราะห์ 
• มีเปา้หมายสุดท้ายเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโต

อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดตามเส้นทางที่แต่ละคนได้เลือกเอง

ท่ีมา: Mary Daly and Mireia Borrell-
Porta. (2015-2016). The Oxford 
Family Policy Database: Conceptual 
Framework and Methodological 
Report. Department of Social Policy 
and Intervention, University of 
Oxford.

สุขภาวะกาย-ใจ 
และพัฒนาการของเด็ก

และเยาวชน



Policy Agenda-setting
การก าหนดวาระเชิงนโยบาย

ตั้งโจทย์ที่ ‘ใช’่ ในเร่ืองส าคญัตอ่ชีวิต
ของผู้คนและสังคม 
สร้างบทสนทนาสาธารณะเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาและทางเลอืกเชิงนโยบาย

1

ใช้ความรู้ใหมแ่ละเคร่ืองมอืใหม่
เป็นฐานในการออกแบบและจัดท า
นโยบาย 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างทั่วถึง 

Policy Formation
การก าหนดนโยบาย2

Policy Implementation
การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

บังคับใช้ตรงตามเจตนารมณ์ ตอบโจทย์
เร่ืองประสิทธิภาพ และความยุตธิรรม
ปรับแก้ปัญหาช่องว่างและผลพวงที่ไม่ได้
ตั้งใจจากนโยบาย

3

ระบบประเมินผลที่มคีณุคา่ความหมาย
แท้จริง และส่งผลสะท้อนกลบัถงึ
ผู้รับผิดชอบ
พลวัตการปรับตัวของนโยบาย - กลไก
ปฏิรูปสถาบันและแก้ปัญหาปฏิบตักิาร

Policy Evaluation
การประเมินผลนโยบาย4

โลกใหม่ ความท้าทายใหม่ ต้อง ‘คิดใหม่-ท าใหม่’
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ด้วย ‘ความรู้ใหม่’ 



• มีอ านาจตามกฎหมาย 

• เป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงาน 

• ได้รับฉันทานุมัตทิางการเมือง• สร้างผลลพัธ์ และเป็นคานงดัสร้าง
แรงส่งส าหรับการเปลีย่นแปลงอื่นๆ

• เสียงจากสังคมสนับสนุน 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับ
การเปลีย่นแปลง 

• มีความชอบธรรมในการ
ด าเนินการ

• คนพร้อม: 
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ

• ทุนพร้อม: 
มีทรัพยากรในการท างาน

• เวลาพร้อม: 
ถูกจัดอยู่ในล าดบัความส าคญัข้ันสูง

พ้ืนที่ปฏิรูปนโยบาย / พ้ืนที่
แห่งการเปลี่ยนแปลง ทีม่า: Building State Capability at Harvard. (2018). 

PDIAtoolkit: A DIY Approach to Solving Complex Problems. 
Center for International Development, Harvard University.

เป็นที่ยอมรับ
ชอบธรรม

Acceptance

มีศักยภาพ
ในการท างาน

Ability

มีอ านาจหน้าที่
Authority

ก าหนดพ้ืนที่ปฏิรูปนโยบาย
ด้วยหลัก triple-A



พ้ืนที่ปฏิรูป (reform space) ของนโยบายเด็กและครอบครัว
เพ่ืออนาคตของไทย ยังมีช่องว่างอีกมากให้ลงมือท างานกัน

พัฒนาฐานข้อมูลเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกนโยบาย
ท้ังข้อมูลเชิงสถิติท่ัวไป ความคิดเห็น ชุดคุณค่า และสังคมในอุดมคติของเด็กรุ่นใหม่

ประกันสิทธิเด็กในการเข้าถึง
บริการพ้ืนฐาน เสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

เพ่ิมทางเลือกให้หลากหลาย 
ส าหรับเด็กได้เล่น+เรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ

เพ่ิมทรัพยากรให้
ดูแลและพัฒนาเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพ

เติมเต็มระบบนิเวศ ให้เด็กไดเ้ตบิโต
อย่างเตม็ศักยภาพ เท่าทันโลกศตวรรษที่ 21



ส ารวจเยาวชน 5 ประเด็นใหญ่ 133 ข้อ

1. ความเป็นอยู่ขั้นพ้ืนฐาน

2. ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว

3. ความสัมพันธ์กับสังคมวงกว้าง

4. การศึกษาและการท างาน

5. คุณค่าและทัศนคติ

การกระจายตัวของข้อมูล 19,237 ชุด
เพศ พ้ืนท่ี

พัฒนาฐานข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการพัฒนาทกุนโยบาย
ทั้งข้อมูลเชิงสถิตทิัว่ไป ความคดิเห็น ชุดคณุค่า และสงัคมในอุดมคตขิองเด็กรุน่ใหม่



เพ่ิมทรัพยากรให้ดูแลและพัฒนาเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพ

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงนโยบาย ของ คิด for คิดส์ ในปีแรก

คุมกัญชาเสรีอย่างไร 
ให้ปลอดภัยกับเด็กและ
เยาวชนทีสุ่ด

• การเพ่ิมเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั้งด้านความครอบคลุมและจ านวนเงิน
• สวัสดิการเล้ียงดูบุตร ที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว 

(เงิน เวลา ความสัมพันธ์ สุขภาพ และความเคารพนับถือ) 

พลวัต 'ครอบครัว
เปราะบาง' ยุคโควิด
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เพ่ิมทางเลือกให้หลากหลาย 
ส าหรับเด็กได้เล่น+เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงนโยบาย ของ คิด for คิดส์ ในปีแรก

เพ่ิมแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 
ให้เยาวชนเข้าถึงจริง

• เปิดพ้ืนที่การเล่น+เรียนรู้ที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดอย่างทั่วถึง
• การยกมาตรฐานการเรียนรู้ในระบบการศึกษาด้วย MOOCs 
• การส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงแหล่งเรียนรู้รอบตัว ต้ังแต่ชุมชนจนถึงระดับโลก ผ่านการลงมือท าจริง

โควิดกับ 'แผลเป็น’ 
ด้านการเรียนรู้
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ประกันสิทธิเด็กในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน 
เสรีภาพและการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

ตัวอย่างงานวิจัยเชิงนโยบาย ของ คิด for คิดส์ ในปีแรก

ให้เสียงเยาวชนมีความหมาย
: เปิดกระบวนการนโยบายให้
เยาวชนมีส่วนร่วม

• สนับสนุนกลุ่มเด็กเปราะบาง เช่น เด็กยากจน เด็กชายขอบ ให้เข้าถึงบริการพ้ืนฐาน
• ขยายโอกาสการมีส่วนร่วมของเด็กในกระบวนการนโยบาย เช่น สนับสนุนโครงการทีม่าจาก
ความคิดของเด็กเอง

• สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยให้เด็กได้พูดคุยแลกเปล่ียนกัน

'จินตนาการใหม่’ 
ของเยาวชนไทย
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