
ฉัตร คําแสง, วรดร เลิศรัตน์ 
และ เจณิตตา จันทวงษา

ศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว
(คิด for คิดส์)

สิงหาคม 2022



61.4% ของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีอาศัยอยู่ในครัวเรือน
ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูเด็กโดยเฉล่ีย

วิกฤตความเหล่ือมล้ําและการพัฒนา

ปี 2021-2022 เด็กและครอบครัว
ต้องเผชิญ ”สามวิกฤต”

0. บทนํา

วิกฤตโควิด
ไทยมีผู้ติดเช้ือสะสม 4.6 ล้านคน
ประเทศใช้มาตรการพิเศษและ พ.ร.ก. ฉุกเฉินมากว่า 2 ปี 4 เดือน

(ศบค., 2022)

เด็กและเยาวชนจัดชุมนุม 193 ครั้งในปี 2020 
มีส่วนร่วมในการชุมนุม 1,838 ครั้งตั้งแต่ปี 2021–พ.ค. 2022
ถูกดําเนินคดีแล้ว 279 ราย (ข้อมูลจาก Mob Data Thailand, 2022; 

ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, 2022)

วิกฤตสังคมและการเมือง
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เด็กและเยาวชนต้องเติบโต
ในโลกท่ีท้าทายกว่าเดิม

0. บทนํา

โลกผันผวนไม่แน่นอน 
อาจสร้างผลกระทบรุนแรง
ในระยะยาว
1. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และความล้มเหลวในการจัดการ
2. ความเป็นปึกแผ่นของสังคมพังทลายลง
3. วิกฤตชีวิตความเป็นอยู่
4. วิกฤตหนี้
5. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

(ข้อมูลจาก The Global Risks Report 2022 โดย WEF, 2022)
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(ข้อมูลจาก The Future of Jobs Report โดย WEF, 2020)

สัดส่วนการทํางานระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ (2025)

เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
จะทํางานของมนุษย์ได้ดีย่ิงขึ้น

0. บทนํา
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สามวิกฤตส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตเด็กและครอบครัวไทยอย่างมีนัยสําคัญ

0. บทนํา

เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก

เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด

เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานที่จําเป็น

เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน

เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน

ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึนบั่นทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

1

แนวโน้มสําคัญ7
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เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้
ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก1
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การปิดสถานศึกษาในช่วงโควิด
ส่งผลให้พัฒนาการของเด็กถดถอย

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.1 What is the trend?

คือ ภาวะของการเสียโอกาสในการเรียนรู้ที่มีผลทำให้ทักษะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้รับ
การพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสีย ถดถอย หรือล่าช้าไป ส่งผลต่อพัฒนาการหลายด้าน

ภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss)

วิชาการ
โดยเฉพาะทักษะอ่าน-เขียน

และการคํานวณ

พัฒนาการ
ทักษะทางร่างกาย 

ความสามารถในการจดจํา

อารมณ์และสังคม
เด็กเกิดความเครียด 
ขาดทักษะการส่ือสาร 
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โรงเรียน    ถูกปิดทุกพ้ืนที่รวม
และปิดบางพ้ืนที่รวม
ต้ังแต่ปี 2020-2022

16 สัปดาห์ 
53 สัปดาห์

(ข้อมูลจาก UNESCO, 2022)

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.1 What is the trend?
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การเรียนรู้ถดถอยท่ัวโลก 
แต่เด็กในระบบการศึกษาไทยยิ่งเจ็บหนัก

เด็กและเยาวชน 1.6 พันล้านคนทั่วโลก เผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย

ประเทศ

เม็กซิโก

บราซิล

นอร์เวย์

แอฟริกาใต้

สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลา
ปิดโรงเรียน
(สัปดาห์)

48

26

7

22

23

ความสูญเสีย
ทางการเรียนรู้
โดยเฉล่ีย (SD)

-0.55

-0.32

-0.24

-0.22

-0.14

เทียบจํานวน
ปีการศึกษา
ที่สูญหาย

1.7

1

0.7

0.6

0.4

(ข้อมูลจาก World Bank, 2021)

(ข้อมูลจาก UNICEF, 2022)

*0.33 SD = 1 ปีการศึกษา

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.1 What is the trend?
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เมื่อเด็กเล็ก 2-6 ปี ปิดเรียน 42 วัน 

83%

(ข้อมูลจาก สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2022)

ทักษะด้านคณิตศาสตร์
ที่ถดถอยลง 100% ทักษะความจำเพื่อ

ใช้งานที่ถดถอยลง

(ข้อมูลจาก Weerachat et al, 2022)

ประถม-มัธยม ความรู้ใน 5 วิชาหลัก ถดถอยลงเฉล่ีย 35.3%

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.1 What is the trend?
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ยิ่งพัฒนาการช้าลง-หยุดชะงัก 
เด็กยิ่งมีทุนตํ่าลงตลอดชีวิต

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.2 Why is the trend significant?

เด็กปฐมวัย 
พลาดช่วงโอกาสทอง
ในการพัฒนาสมอง
ส่วนหน้า (EF)

สูญเสียความสามารถ
ในการหารายได้ทั้ง
ชีวิต คิดเป็นมูลค่าท้ังชีวิตราว 

850,000 บาท

เด็กทุกช่วงวัย 
มีแนวโน้มเรียนรู้ช้าลง

เด็กจำนวนหนึ่ง
หลุดออกจาก
ระบบการศึกษา 

(ข้อมูลจาก UNESCO, UNICEF and World Bank, 2021) 11



78,003

(ข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ, 2022)

สังกัด สพฐ. 

ปี 2564 มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 2.3 แสนคน

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.2 Why is the trend significant?

50,592
สังกัด สป.

55,599

54,513
สังกัดอาชีวศึกษา

เด็กพิการสังกัด พม.

14.6%
ไม่กลับมาเรียนต่อ

นักเรียนยากจนพิเศษ 
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ข้อเสนอนโยบาย: ทบทวนและตั้งหลัก
ระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือชดเชยช่วงเวลาท่ีสูญหาย

1. เด็กและเยาวชนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ถดถอย พัฒนาการหยุดชะงัก / 1.3 What needs to be done? 

ดึงเด็กที่หลุดจากระบบ 
รับรองสถานะแหล่งเรียนรู้นอกระบบ

ชดเชยความรู้ ทบทวนหลักสูตรใหม่

พัฒนาระบบนิเวศและเติมการเรียนรู้แบบใหม่
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เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้ยากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด2
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2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.1 What is the trend?

(ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข, 2022)

เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ 4.0-10.8%
จํานวนเด็กอายุ 7 ปี ที่รับวัคซีนครบเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ช้าลงง

ทุ่มทรัพยากรรัฐเพ่ือแก้โควิด 
เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการสาธารณสุขลดลง

อัตราความครอบคลุมของเด็กอายุ 1 ปี และ 7 ปีทีไ่ด้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
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(ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข, 2022)

อัตราหญิงตัง้ครรภ์ทีไ่ด้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกลดลง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง

หญิงตั้งครรภ์และเด็ก
ไม่ได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม

หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับ
การดูแลสุขภาพก่อน
คลอดครบตามเกณฑ์

79.5%
2020 Q4

56.1%
2021 Q3

2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจาก Rapid Survey โดย World Bank, 2021)

ครัวเรือนรายได้ตํ่า + ครัวเรือนแม่และเด็ก
เส่ียงไม่ได้รับโภชนาการเพียงพอมากที่สุด

ปิดโรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็ก 
ภาวะโภชนาการเด็กเริ่มน่าเป็นห่วง

ครัวเรือนทีม่ีความเสีย่ง/อยู่ในภาวะไม่มัน่คงทางโภชนาการ

2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจาก MICS Survey, 2021)

ในช่วงโควิด 
เด็กอายุ 6-14 ปี
มีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วนเตี้ย

79.5%

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
มีเด็กอายุต่ํากว่า 5 ปี
ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น

23%

สูงกว่าค่าเฉลีย่ประเทศ (13%) 
เกือบ 2 เท่า

(ข้อมูลจาก กรมอนามัย, มิถุนายน 2021)

2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.1 What is the trend?
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2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.2 Why is the trend significant?

(ข้อมูลจาก กรมอนามัย, สิงหาคม 2021)

แม่และเด็กรับผลกระทบมากท่ีสุด
เม่ือบริการของรัฐเข้าถึงได้ยากขึ้น

อัตราเด็กอายุ 0-14 ปีทีเ่จริญเติบโตสมวัย

เด็กในครัวเรือนรายได้ต่ำและ
ครัวเรือนแม่และเด็กเสี่ยงไม่ได้
รับสารอาหารเพียงพอมากที่สุด

ปี 2021 เริ่มเห็นสัญญาณ 
เด็กสูงดีสมส่วนลดลง 5%

แม่ เด็กในครรภ์ และเด็กเล็ก
ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอนโยบาย: บริการรัฐต้องต่อเน่ือง 
ท่ัวถึง ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือวิกฤต

2. เด็กและครอบครัวเข้าถึงบริการของรัฐได้ยากข้ึน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด / 2.3 What needs to be done? 

เร่งเยียวยาช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
กําลังบุคลากรและทรัพยากร

ถอดบทเรียนปรับโครงสร้าง
ให้พร้อมรับมือวิกฤต
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เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์
โดยขาดฐานที่จําเป็น3

21



(ข้อมูลจาก สสส. และ NIDA, 2021)

การปิดสถานที่เพ่ือชะลอการระบาดส่งผลให้เด็กและเยาวชน...

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?

อายุที่เด็กส่วนใหญ่
เริ่มใช้สื่อดิจิทัล

เข้าสู่
โลกออนไลน์
เร็ว

2-3 ปี

(ข้อมูลจาก Youth Survey, 2022)

เวลาเฉลี่ยที่เยาวชน
รับสื่อออนไลน์ต่อวัน

ใช้เวลาใน
โลกออนไลน์
นาน

12 ช่ัวโมง

สถานการณ์โควิด 
ผลักเด็กและเยาวชนเข้าสู่โลกออนไลน์
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ร้อยละของเยาวชนอายุ 15-25 ปี
ทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตทํากิจกรรมต่างๆ

เด็กและเยาวชนต้องทํากิจกรรมหลากหลาย
บนโลกออนไลน์

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?
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คะแนนประเมินทักษะ MIDL ด้วยตนเองของเยาวชนอายุ 15-25 ปี 
ตามกลุ่มรายได้ครัวเรือน (คะแนนเต็ม 5)

เด็กและเยาวชนต้องเข้าสู่โลกออนไลน์
โดยขาดทักษะที่จําเป็นและเท่าเทียม

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

ย่ิงจน... ย่ิงขาดทักษะรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL)

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจากการประเมินของมหาวิทยาลัยมหิดล, 2021)

ผู้ปกครองและครูมีทักษะ MIDL ตํ่า
จึงสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้จํากัด

คะแนนทักษะรู้เท่าทันสือ่-สารสนเทศ
โดยเฉลีย่ตามช่วงอายุ

ครูสูงอายุ/อยู่ในสถานศึกษา
ที่ทรัพยากรน้อยจะสนับสนุน
ผู้เรียนได้จำกัดกว่า

ครัวเรือนข้ามรุ่นมีปัญหาในการ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนมาก

(<50% = ปรับปรุง, 50-65% = พื้นฐาน, 65-80% = ดี, >80% = ดีมาก) 

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ คํานวณโดย คิด for คิดส์, 2021)

หลายคนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์
โดยไม่มีแม้กระท่ัง ‘อินเทอร์เน็ต’

ของเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี 
เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต

ครัวเรือนจํานวนมาก
มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
กับจํานวนเยาวชน

ของครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์
น้อยกว่าจำนวนเยาวชนในบ้าน86.9%

ของครัวเรือนมีสมารท์โฟน
น้อยกว่าจำนวนเยาวชนในบ้าน8.8%

2.1%
2

1

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจาก กสทช. และสํานักงานสถิติแห่งชาติ คํานวณโดย คิด for คิดส์, 2021)

ของครัวเรือนไม่มี
อินเทอรเ์น็ตบา้น
ความเร็วสูง

42.8%

3
อินเทอร์เน็ต
ไม่ทั่วถึง-แพง
เกินไป

สัดส่วนของค่าบริการมือถือโดยเฉลีย่ (453 บาท/เดือน) 
ต่อรายได้ต่อหัวประชากรโดยเฉลีย่ ตามกลุ่มรายได้ครัวเรือน

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.1 What is the trend?
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เพิ$มความเสี$ยง
ที$จะผลิตซํ5า
ข้อมลูเทจ็

เยาวชน 43.7% ผลิตและ
เผยแพร่ส่ือออนไลน์
หากมีทักษะ MIDL ไม่พอ
ก็อาจเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลเท็จ

เพิ$มความเสี$ยง ถกูหลอก 
คกุคาม และเป็นเหยื$อ
อาชญากรรม

เยาวชน 14.4% เคยถูกหลอก
จากการซื้อของ/ลงทุน
เยาวชน 8.4% เคยถูกหลอก
จากการเล่นเกม/การพนัน

การถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์ส่งผลระยะยาว
ต่อพัฒนาการ สวัสดิภาพ และจิตใจ

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.2 Why is the trend significant?

การเรียนรู้ถดถอย
ลดทกัษะและโอกาส
ในการได้งานที$ดี

ส่งผลเสียต่อ
สขุภาพจิต

ส่งผลเสียต่อ
การพฒันา

กล้ามเนื้อ สายตา สติปัญญา
อารมณ์ และบุคลิก

ขาดปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม
ในโลกจริง

เยาวชน 35.8% มีเพ่ือน
เป็นท่ีปรึกษาท่ีสำคัญท่ีสุด

ถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์ + ขาดฐานที่จําเป็น

ฐานที่ไม่เท่าเทียม ผลที่ไม่เท่าเทียม
(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)
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ข้อเสนอนโยบาย: ฟื้ นฟูผลจากวิกฤตเก่า 
สร้างฐานท่ีจําเป็น-เท่าเทียม เตรียมรับวิกฤตใหม่

3. เด็กและเยาวชนถูกผลักเข้าสู่โลกออนไลน์โดยขาดฐานท่ีจําเป็น / 3.3 What needs to be done? 

ฟื้ นฟูผลกระทบ ด้วยกิจกรรมที่เน้นปฏิสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้และนันทนาการที่มีคุณภาพ

สร้างฐานที่จําเป็น-เท่าเทียม 
ทั้งด้านทักษะและอุปกรณ์

เตรียมรับวิกฤตใหม่
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เด็กและเยาวชนเครียด
และมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น4

30



(ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต, 2022)

ปี 2021-2022 เด็กไทยเครียดมากขึ้น 
และมีความเสี่ยงทางสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นทุกด้าน

การประเมินสุขภาพจิตตนเอง
ของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี เครียด

ค่อนข้างมาก-มากที่สุด

4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน / 4.1 What is the trend?

หมายเหตุ: จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
ปี 2020 29,028 คน / ปี 2021 181,629 คน / ปี 2022 37,063 คน

62.2%
เหงาและโดดเดี่ยว
ค่อนข้างมาก-มากที่สุด50.6%

มีความเสี่ยง
ทางสุขภาพจิต
อย่างน้อย 1 ด้าน

35%

มีสุขภาพจิตย่ำแย่ลง
ในปี 2021 

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

(ข้อมูลจาก UNICEF, 2022)

70%
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การศึกษาและการทํางานเป็นสาเหตุหลัก
ของความเครียดในเยาวชนทุกช่วงวัย

ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ความเครียดของ
เด็กและเยาวชน

การศึกษาและการทํางาน

การเงิน

สุขภาพคนในครอบครัว

1
2
3

15-18 ปี
การศึกษาและการทํางาน

การเงิน

สังคม-การเมือง

19-22 ปี
การเงิน

การศึกษาและการทํางาน

สังคม-การเมือง

23-25 ปี

(ข้อมูลจาก Youth Survey 
โดย คิด for คิดส์, 2022)

4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน / 4.1 What is the trend?
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เด็กส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพจิต

จํานวนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นยังกระจายตัวไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ
ปัจจุบันมีจิตแพทย์เด็กใน 55 จังหวัด

ครอบคลุม 3,444 โรงเรียน
(คิดเป็น 10.9% ของโรงเรียนท่ัวประเทศ)

มีแผนเพ่ิมเป็น 
63 จังหวัด 
ภายในปี 2025

ในปี 2022 เด็กและเยาวชนต้องการรับบริการสุขภาพจิตมากขึ้น

เยาวชนทีข่อเข้ารับบริการสุขภาพจิตโดยไม่มีผู้ปกครอง1.5 เท่า
มีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทําร้ายตนเองเพ่ิมขึน้2.7 เท่า
ของเยาวชนทีเ่ข้ารับบริการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า70%

(ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต, 2021)

(ข้อมูลจาก กองบริหารระบบสุขภาพจิต, 2022)

4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน / 4.1 What is the trend?
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ปัญหาสุขภาพจิตสามารถส่งผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนตลอดชีวิต

อยากประสบความสำเร็จ
ในหน้าที่การงาน

4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน / 4.2 Why is the trend significant?

85.0%

อยากร่ำรวย-มีอิสรภาพ
ทางการเงิน

80.4%

เปา้หมายสําคัญในชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

อุปสรรคต่อความสําเร็จ
ด้านการศึกษาและการทํางาน

ภาระทางการเงิน52.2%
ความสามารถไม่พอ19.7%
ปัญหาสุขภาพจิต8.1%

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

vs

สุขภาวะทางกายยํ่าแย่ 
อ่อนเพลีย มีปัญหาในการพักผ่อน

มีปัญหาทางพฤติกรรม 
เช่น เหม่อลอย ก้าวร้าว พยายาม
ฆ่าตัวตาย

เผชิญอุปสรรคในการเรียนรู้ 
ประสิทธิภาพลดลง เส่ียงหลุดจาก
ระบบการศึกษามากข้ึน

บ่ันทอนความฝนัและเปา้หมาย
ในชีวิต
ทั้งอนาคตการทำงานและความฝันในชีวิต
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ข้อเสนอนโยบาย: บริการสุขภาพจิตต้อง
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอ

4. เด็กและเยาวชนเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตมากข้ึน / 4.3 What needs to be done?

ทําให้เด็กเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายที่สุด

เพ่ิมบุคลากรด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ให้เพียงพอ

รณรงค์สร้างความเข้าใจเร่ืองสุขภาพจิต
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เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
แต่ภาครัฐสกัดกั้นด้วยความรุนแรงมากขึ้น5
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5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.1 What is the trend?

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

เยาวชนสนใจและให้ความสําคัญกับสิทธิทางการเมือง

เยาวชน 68.8% สนใจติดตามการเมือง,
71.7% เคยมีส่วนร่วมทางการเมือง
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(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

เยาวชนเน้นมีส่วนร่วมแบบเป็นปัจเจก ไม่ผ่านองค์กรจัดตั้ง 
และตอบสนองสถานการณ์เฉพาะเรื่อง

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.1 What is the trend?
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เด็กและเยาวชนชุมนุมเรียกร้องท้ัง
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและของสังคมโดยรวม

ตั้งแต่ปี 2021–พฤษภาคม 2022 เกิดการชุมนุมประท้วง 1,838 ครั้ง 
จํานวนมากมีเด็กและเยาวชนเป็นผู้จัด/มีส่วนร่วม เช่น:

กลุ่มการชุมนุม

นักเรียนเลว

ทะลุแก๊ส

ทะลุฟา้

เยาวชนปลดแอก 
/ แนวร่วม มธ.

ทะลุวัง

(ข้อมูลจาก Mob Data Thailand, 2022)

ประเด็นเรียกร้องหลัก

ปัญหาในระบบการศึกษา, สิทธิเด็กและเยาวชน

ปัญหาปากท้อง, การขับไล่รัฐบาลที่ล้มเหลว

ประชาธิปไตย, การพัฒนา, การขับไล่รัฐบาลที่เผด็จการ-ล้มเหลว

ประชาธิปไตย, การขับไล่รัฐบาลที่เผด็จการ-ล้มเหลว

ประชาธิปไตย (เน้นสถาบันพระมหากษัตริย์)

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.1 What is the trend?
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การชุมนุมสะท้อนว่าเยาวชนขาดช่องทางการมี
ส่วนร่วม แต่รัฐกลับยิ่งกดปราบอย่างรุนแรง

เปา้หมายสําคัญในชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

(ข้อมูลจาก Mob Data Thailand, 2022; ศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, 2022)

เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง
เข้าช่ือต่อสภา และมีส่วนร่วมทางตรงอ่ืนๆ

เยาวชนขาดช่องทางการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการและมีความหมาย

เยาวชนมีทรัพยากรทางการเมืองน้อย
จึงมีอิทธิพลต่อผู้กำหนดนโยบายได้จำกัด

มีคณะกรรมการนโยบายเพียงชุดเดียวที่มีเยาวชน
เป็นกรรมการ ซึ่งประชุมแค่ครั้งเดียวในปี 2021

สภาเด็กและเยาวชนขาดความเป็นตัวแทนที่ดี
อิสระ อำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่เพียงพอ

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.1 What is the trend?
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(ข้อมูลจาก Mob Data Thailand, 2022; ศูนย์
ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน, 2022)

รัฐบาลไม่ขยายช่องทาง แต่ใช้อาวุธ
และเครื่องมือทางกฎหมายกดปราบ
อย่างละเมิดสิทธิมนุษยชน

รัฐบาลใช้กำลังสลายการชุมนุม 60 ครัง้
มีเยาวชนเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 88 คน 

ในปี 2021: 

รัฐบาลดำเนินคดีกับเยาวชน 279 ราย
- พฤษภาคม 2022:
ตัง้แต่ปี 2021

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.1 What is the trend?
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การกดปราบเยาวชน
ไม่ช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมความขัดแย้ง

ปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนไม่ถูกตอบสนอง

ไม่สามารถพัฒนาตัวเองและสังคมได้ตามความฝัน

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.2 Why is the trend significant? 

เด็กและเยาวชนบาดเจ็บ ถูกจำคุก หรือส้ินหวังกับประเทศ

ประเทศสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ

ซ้ำเติมความไม่ลงรอยระหว่างรุ่น

เร่งความขัดแย้งและทำลายความกลมเกลียวในสังคม

กระตุ้นการแบ่งข้ัวทางการเมืองที่รุนแรง

ทำลายเสถียรภาพและความชอบธรรมของระบอบการเมือง

ของเยาวชนเห็นว่า
การย้ายไปอยู่ประเทศ
อื่นเป็นเป้าหมายที่
สำคัญในชีวิต

65%

(ข้อมูลจาก Youth Survey 
โดย คิด for คิดส์, 2022)
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ข้อเสนอนโยบาย: หยุดกดปราบและขยายช่องทาง
การมีส่วนร่วมท่ีมีความหมาย

5. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ภาครัฐสกัดก้ันด้วยความรุนแรงมากข้ึน / 5.3 What needs to be done?

ขยายช่องทางในระบอบการเมือง
ระดับชาติ-ท้องถ่ิน

ปรับปรุงกลไกสภาเด็กและเยาวชน

ขยายช่องทางในระดับชุมชนและสถานศึกษา
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โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ 
ครอบครัวเล็กและเปราะบางยิ่งขึ้น6
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6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.1 What is the trend?

(ข้อมูลจาก TDRI, 2019; World Population Prospects 2019 Revision)

เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
สัดส่วนผู้สูงอายุ >20% ของประชากร

‘เกิดน้อย อายุยืน’ 
ความท้าทายของโครงสร้างประชากรไทย
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(ข้อมูลจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2021)

จํานวนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรก

2021

2021

6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.1 What is the trend?

46



ขนาดครอบครัวไทยเล็กลงต่อเนื่อง
ปี 2020 ขนาดครอบครัวเล็กลงเหลือ 2.4 คน 

จากเดิม 5-6 คนในปี 1990

ประเภทครัวเรือน

ครัวเรือนคนเดียว

ครัวเรือนพ่อแม่ลูก

ครัวเรือนเลีย้งเดีย่ว

ครัวเรือนข้ามรุ่น

(ข้อมูลจาก สํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย, 2019)

ปี 2000

3.1%

50%

9.1%

2.4%

ปี 2020

8.1%

31%

10.2%

4.9%

ปี 2030

13.6%

21%

10.3%

8%

แนวโน้มครัวเรือนวัยแรงงาน จําแนกตามรูปแบบการอยู่อาศัย

(ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2020)

6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.1 What is the trend?
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ในจำนวนนี้ 157 คน อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ (ข้อมูลตั้งแต่ 27 ก.ค. 2021 – 17 มี.ค. 2022 

โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

448 คน เด็กกำพร้าจากการสูญเสีย
ผู้ปกครองช่วงโควิด

อยู่คนเดียวตามลำพัง 
ถูกทอดทิ้ง ในปี 2016

5,594 คน

ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล
ของพ่อแม่ ในปี 2019

4,978 คน

จํานวนเด็กกําพร้าอายุต่ํากว่า 18 ปี ทีม่ีอยู่เดิม…

(ข้อมูลจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, 2016; MICs Survey, 2019)

6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.1 What is the trend?

ความสูญเสียช่วงโควิด ซํ้าเติมปัญหาเด็กกําพร้า
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(คิด for คิดส์ คํานวณจากข้อมูลจาก UN World 
Population Prospects 2019 Revision) 

เด็กคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้าง
ครอบครัวท่ีเปลี่ยนไป

อัตราการพ่ึงพิงจะเพ่ิมขึน้ราว 56% ใน 20 
ปี โดยเฉพาะการต้องดูแลผู้สูงอายุ

ขาดการดูแลทั้งด้านร่างกายและ
พัฒนาการอย่างเหมาะสม

เด็กถูกทอดทิง้
อยู่ตามลําพัง

มีปัญหาด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ 
และความสัมพันธ์ในครัวเรือน

เด็กในครัวเรือนข้ามรุ่น
เปราะบางกว่า 

ปัญหาสังคมสูงวัย
และเด็กเกิดน้อย 

ในอนาคต เด็กรุ่นใหม่มีภาระดูแลคน
รุ่นอ่ืนมากขึ้น

6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.2 Why is the trend significant? 
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ข้อเสนอนโยบาย: คุ้มครอง เยียวยา ดูแล
เด็กเปราะบางที่รับผลกระทบก่อนเป็นอันดับแรก

เยียวยา ช่วยเหลือเด็กเปราะบาง
ในครัวเรือนข้ามรุ่น

แก้ความเหล่ือมล้ําระหว่างพ้ืนที่ 
ลดครัวเรือนข้ามรุ่น

วางแผนดูแลเด็กกําพร้าจากโควิด 
คํานึงถึงสภาวะจิตใจ

6. โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ ครอบครัวมีขนาดเล็กและเปราะบางย่ิงข้ึน / 6.3 What needs to be done? 
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ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงขึ้น
บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว7
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เยาวชนจํานวนมากคิดต่างจากผู้ใหญ่ในครอบครัว 
เป็นฐานความไม่ลงรอยระหว่างรุ่น

% ของเยาวชนอายุ 15-25 ปีทีร่ายงานว่าความคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่
ในครอบครัวค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ตามประเด็นและอายุ

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.1 What is the trend?
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ครอบครัวข้ามรุ่นเผชิญความขัดแย้งทางความคิด
ในครอบครัวมากกว่า

% ของเยาวชนอายุ 15-25 ปีทีร่ายงานว่ามีความคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในครอบครัว
ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ตามประเด็นและรูปแบบครอบครัว 

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.1 What is the trend?
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เยาวชนไม่ลงรอยกับคนรุ่นก่อน 
ณ แก่นกลางของวัฒนธรรมไทย

เปา้หมายสําคัญในชีวิตของเด็ก
และเยาวชน

(Hofstede et al., 2010)

ให้ความสำคัญกับ
กลุ่มเหนือปัจเจกบุคคล

ลักษณะสําคัญของ
วัฒนธรรมสังคมไทย

ให้ความสำคัญกับ
ช่วงช้ันทางสังคม

ให้ความสำคัญกับ
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

หลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

ของเยาวชนตัดสินใจและกระทำสิ่งใดๆ 
โดยคำนึงถึงตนเองมากกว่าคนรอบตัว14.3%

ของเยาวชนไม่กลัวท่ีจะต้องแสดงความเห็นแย้ง
กับผู้ท่ีอาวุโส มีอำนาจ หรืออยู่ในสถานะสูงกว่า30.1%

ของเยาวชนแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมามากกว่าพูดอย่างเกรงใจ72.9%

ของเยาวชนมองว่าสังคมไทยกดทับ
ความแตกต่างหลากหลายมากเกินไป90.0%

ของเยาวชนมองว่าสังคมไทยวิตกกังวล
กับความเปลี่ยนแปลงมากเกินไป89.1%

แต่

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.1 What is the trend?
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ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นเป็นอุปสรรคสําคัญท่ีสุด
ต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

% ของเยาวชนอายุ 15-25 ปี ทีร่ายงานว่าความขัดแย้งทางความคิด
เป็นอุปสรรคสําคัญทีสุ่ดต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว 

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.1 What is the trend?
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ประเภทครัวเรือน

รู้สึกสนิทกับครอบครัวน้อย (%)

ไม่ปรึกษาครอบครัวเมือ่มีปัญหา (%)

รู้สึกว่าบ้านไม่ใช่พ้ืนทีป่ลอดภัย (%)

เคยถูกทําร้าย/ลงโทษทางร่างกาย (%)

รู้สึกเครียดบ่อย (%)

ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่น
ทําให้ครอบครัวไม่ใช่ ‘พ้ืนท่ีสบายใจ’

ลักษณะสําคัญของ
วัฒนธรรมสังคมไทย

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.2 Why is the trend significant?

(ข้อมูลจาก Youth Survey โดย คิด for คิดส์, 2022)

มีความคิดขัดแย้ง

21.2

73.1

10.1

33.0

77.0

เยาวชนที่รายงานว่า
อุปสรรคสําคัญที่สุดในครอบครัวคือ...

ไม่มีอุปสรรค

2.1

34.3

2.9

6.8

41.1
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ข้อเสนอนโยบาย: สร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน 
ลดความเหลื่อมลํ้า พร้อมรับสถานการณ์เลวร้าย

เสริมสร้างความเข้าใจ
และทักษะในการอยู่ร่วมกัน

ลดความเหล่ือมล้ําเชิงอํานาจ 
เพ่ือลดความขัดแย้ง

จัดกลไกปอ้งกัน/เยียวยาผลจากความรุนแรง

7. ความไม่ลงรอยระหว่างรุ่นรุนแรงข้ึน บ่ันทอนความสัมพันธ์ภายในครอบครัว / 7.3 What needs to be done?
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รัฐบาลต้องตั้งหลักใหม่ เติมความฝนัเด็ก
และครอบครัวไทย

ส่งเสริมสิทธิเด็ก 
และการมีส่วนร่วมของ
เด็กตลอดกระบวนการ
นโยบาย

เคารพสิทธิเด็กในฐานะ
พลเมือง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายอย่างมี
ความหมาย: เด็กตัดสินใจ
ในชีวิตของตนเอง และร่วม
สร้างสังคมที่ต้องการอยู่ใน
อนาคต

เพ่ิมทางเลือก
และคุณภาพของ
บริการสาธารณะ

บริการสาธารณะด้าน
สุขภาพและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเสมอหน้ากันต้ังแต่
แรกเกิด

จัดหาทรัพยากรที่
เพียงพอสําหรับ
การดูแลและพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว

สวัสดิการพ้ืนฐานที่
ครอบคลุมและเข้าถึงได้จริง 
โดยเฉพาะครอบครัวเปราะบาง

สิทธิแรงงาน โดยเฉพาะ
โอกาสของพ่อแม่ในการดูแล
และพัฒนาเด็กแรกเกิด

ประเด็น

เสาหลัก

เปา้หมาย เด็กเติบโตเป็นพลเมืองในโลกใหม่อย่างเต็มศักยภาพ

เคร่ืองมือ ระบบสวัสดิการของรัฐ, บริการสาธารณะ, พ้ืนท่ีสาธารณะ, การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของสังคม, ฐานข้อมูลเชิงลึก

ที่มา: 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.  
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ขยายสิทธ์ิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้ถ้วนหน้า 
(ตัดปัญหาเด็กยากจนตกหล่น)

เพ่ิมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็น 
1,200-1,500 บาท/เดือน 
(ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึง)

ขยายความม่ันคงทางการเงินสู่เด็กและเยาวชน
อายุมากกว่า 6 ปี

เพ่ิมสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ

ขยายสวัสดิการแรงงานและการว่างงาน

1. จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ และท่ัวถึง

การยกระดับ
และขยายตาข่ายทางสังคม 
เป็นเร่ืองที่เล่ียงไม่ได้แล้ว

เพ่ิมทรัพยากร
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ขยายสิทธิลาคลอดของ
พ่อแม่

กลไกช่วยเหลือด้านอาหาร
และโภชนาการเชิงรุก
ในช่วงวิกฤต

ชุดความรู้การเลี้ยงลูก 
สําหรับพ่อแม่
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2. เพ่ิมทางเลือกและคุณภาพบริการสาธารณะ

การยกระดับบริการสาธารณะใกล้ชุมชน 
ให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้จริง

ยิ่งลงทุนเร็ว 
ยิ่งได้ผลตอบแทนมาก

กระจายอํานาจ เติมอํานาจและทรัพยากร
ให้ท้องถ่ิน และกลไกทางสังคม

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

สาธารณสุข การศึกษา สุขภาพจิต
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เข้าช่ือเรียกร้องออนไลน์

จัดทํางบประมาณแบบมีส่วนร่วม

เสนอโครงการทางสังคม
รับงบประมาณไปดําเนินการเอง

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ลงสมัครตําแหน่งทางการเมือง

3. การส่งเสริมสิทธิเด็กและการมีส่วนร่วม

ลดอายุขั้นต่ํา และเพ่ิม
ความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง

พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 
เพ่ือสะท้อนเสียงและขับเคล่ือน
สังคมที่เยาวชนต้องการเห็น
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เปลี่ยนท่ีมาของสมาชิกให้มาจาก
การเลือกต้ัง

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
มีความแน่นอน และทํางานได้อย่าง
อิสระ

เพ่ิมอํานาจให้ผู้แทนมีสิทธิออกเสียง
ในนโยบายด้านเด็ก เยาวชน


